
Sadarbībā ar Ārlie-
tu ministriju Latvijas 
Universitātes (LU) Di-
asporas un migrācijas 
pētījumu centrs ir uzsā-

cis vērienīgu pētījumu, lai apzinātu un 
aptaujātu ārvalstīs dzīvojošos Latvijas 
un latviešu izcelsmes zinātniekus. 
Pētījumā plānots noskaidrot diaspo-
ras zinātnieku viedokli par iespējamu 
sadarbību ar zinātniekiem Latvijā un 
interesi aktīvāk iesaistīties un sniegt 
savu ieguldījumu Latvijas zinātnē. 
Tāpat tiks pētīta pašreizējā situācija 
zinātnieku tīklošanās jomā Latvijā un 
apzinātas arī sadarbības formas un vei-
di, kuras pēc pašu zinātnieku domām 
būtu efektīvākās, lai veicinātu zināša-
nu pārnesi un zinātnieku remigrāciju.

Ārlietu ministrijas speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos 
uzsver: „Ceru, ka dotais pētījums būs 

ieguldījums nākamajā valsts simtga-
des gadā organizējamā Pasaules lat-
viešu zinātnieku kongresa veiksmīgā 
norisē un veicinās diasporas zinātnie-
ku saiknes stiprināšanu ar Latviju.“

Latvijas izcelsmes zinātnieki šobrīd 
strādā visdažādākajās valstīs un ļoti 
prestižās ārvalstu zinātniskajās insti-
tūcijās ASV, Francijā, Zviedrijā, Vācijā 
un citās valstīs. Zinātnieku skaits Lat-
vijā turpina samazināties, arī uz emig-
rācijas rēķina. LU pētnieku līdzšinējie 
pētījumi ir skaidri parādījuši diasporas 
pārstāvju zināšanu potenciālu, īpaši 
kontekstā ar inovāciju radīšanu, zināša-
nu ietilpīgiem produktiem, un Latvijas 
industriālās telpas paplašināšanu.

Kā norāda LU Diasporas un mig-
rācijas pētījumu centra vadītāja Inta 
Mieriņa: „Pasaules prakse apliecina 
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Latviešu zinātnieki ārvalstīs
Tos apzinās un aptaujās vērienīgā pētījumā

Uz redzēšanos, Konstantīn! 
Konstantīna Pupura (5.03.1964.–10.09.2017.) piemiņai

2010. gada jūnijā Konstantīns Pu-
purs, par kuru bija daudz lasīts un 
dzirdēts, reāls un aptaustāms ienāca 
mazajā istabiņā, ko Latvijas Ordeņu 
brālība īrēja Rīgas Latviešu biedrī-
bas namā. Bija paredzēts cīņubiedru 
atmiņu vakars par Gunāru Astru, ko 
organizēja Jānis Rožkalns. Stalts un 
iznesīgs, līdz pēdējai vīlītei elegants, 
ar jūtamu akcentu valodā, trauksmai-
nu acu skatienu un ciešu rokas spiedie-

nu un... platu un sirsnīgu bērna smaidu 
atklātības brīžos – tāds nu izrādījās at-
modas laika varonis. Tūkstošiem lat-
viešu tai laikā atstāja Godmaņa kunga 
un banku izlaupīto zemi, bet viņš tik-
ko kā bija atgriezies uz palikšanu.

Tajā vasarā strādāju tautas tērpu 
centrā Senā Klēts zem Rīgas Domes, 
un tā bija laba vieta, lai Konstantīns šad 

 
Turpinājums 14. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Springbruka (Springbrook) kalnos, Kvīnslandē, Austrālijā.
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dabas mūžīgumu, kas rosina uz klusām 
pārdomām, un skaņas (bišu spārnu vib-
rācijas troksnis) atgādina par dzīvību, 
vitalitāti, darbu, ko darām katra cilvēka 

Zedelgemas pilsēta 
(Beļģijā) sadarbībā ar 
Latvijas Okupācijas mu-
zeju ir nolēmusi uzstādīt 
piemiņas zīmi latviešu 
karavīriem, kuri pēc 
Otrā pasaules kara bei-
gām nonāca Zedelgemā 

kā karagūstekņi. Piemineklis tiks vei-
dots pēc Kristapa Gulbja tēlniecības 
ieceres Latvijas stāvstrops.

Lai piemiņas zīmei – Piemineklim 
Brīvībai – atrastu labāko veidolu, va-
sarā tika izsludināts slēgts konkurss 
starp pieciem Latvijas tēlniekiem, kuri 
izveidoja un iesniedza vērtēšanai 6 ide-
ju metus. 2017. gada 16. septembrī Beļ-
ģijas un Latvijas žūrijas locekļi noteica 
uzvarētāju – Kristapa Gulbja piedā-
vāto tēlniecības ieceri Latvijas stāv-
strops. Par pirmo vietu konkursā meta 
autors saņems balvu 2000 eiro, otrās 
vietas ieguvējs – Gļebs Panteļējevs 
par tēlniecības ieceri Brīvības koks sa-
ņems 1000 eiro, trešās vietas ieguvējs – 
Pauls Jaunzems par tēlniecības ieceri 
Trīs zvaigznes iegūs 500 eiro balvu.

Piemineklim Brīvībai ir jāpauž brī-
vības ideja tās simboliskajā nozīmē, 
tomēr tā konteksts ir atgādinājums, 
ka Zedelgemā pēc Otrā pasaules kara 
briti iekārtoja karagūstekņu nometni, 
kur tika ievietoti arī latviešu un citu 
Baltijas valstu karavīri, kas piespiedu 
mobilizācijas veidā bija iesaistīti karā 
vācu militārajos spēkos.

Piemineklis atradīsies jaunā pil-
sētas rajonā, laukumā, kam ir dots 
nosaukums Brivibaplein – Brīvības 
laukums. Tas atrodas apmēram trīs ki-
lometrus no agrākās gūstekņu nomet-
nes. Pilsēta nākotnē ir nolēmusi atvērt 
apskatei arī saglabājušās kara gūstek-
ņu nometnes kazarmas.

Vairāk par konkursu lasiet žūrijas 
konkursa priekšsēža no Latvijas puses 
Valtera Nollendorfa rakstā „PIEMI-
NEKLIS BRĪVĪBAI“ ZEDELGEMĀ:

Piemineklis Brīvībai Beļģijas pilsē-
tā Zedelgemā (Zedelgem) ir Zedelge-
mas pilsētas un Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības sadarbības projekts, 
lai iemūžinātu to vairāk nekā 11 000 
1945./46. gadā Zedelgemas kara gūs-
tekņu nometnē ieslodzīto latviešu kara-
vīru piemiņu, kuri bija spiesti karot vie-
nas Latvijas neatkarībai naidīgas svešas 
varas – nacistiskās Vācijas – pusē pret 
otru tikpat naidīgu svešu varu – Pa-
domju Savienību, veltīgi cerot uz Rie-
tumu sabiedroto palīdzību. Gūstā viņi 
atzīmēja Latvijas neatkarības 27. ga-
dadienu 1945. gada 18. novembrī. Viņi 
atguva brīvību 1946. gada maijā, bet 
Latvijai bija jāgaida līdz 1991. gadam.

Metu konkursā piedalījās pie-
ci aicināti Latvijas skulptori: Aigars 
Bikše, Kristaps Gulbis, Ojārs Feld-
bergs, Pauls Jaunzems un Gļebs Pan-

teļejevs. Vērtēša-
nai tika iesniegti 
seši projekti.

Konkursa žū-
rija sastāvēja no 
četriem Zedelge-
mas pilsētas lo-
cekļiem (Patrick 
Arnou, Pol Denys, 
Arnold Naessens, 
Brigitte Vrielynck) 
un četriem Lat-
vijas Okupācijas 
muzeja biedrības 
izvēlētiem lo-
cekļiem (Ingrī-
da Burāne, Jānis 
Karlovs, Valters 
Nollendorfs, Ri-
hards Pētersons). 
Žūrijas uzdevums 
bija pirmajai vie-
tai izvēlēties pro-
jektu, kurš visla-
bāk atbilst konkursa nolikumam un 
mākslinieciskai kvalitātei, kā arī otrās 
un trešās vietas ieguvējus. Tai pašā 
laikā svarīgi apsvērumi bija projekta 
piemērotība gan paredzētajai vietai – 
Zedelgemas pilsētas jaunajā rajonā pie 
laukuma, kas nosaukts brīvības vārdā 
(Brivibaplein), gan arī publikas izprat-
nei par piemineklī lietoto simboliku.

Žūrijas sēde notika 2017. gada 16. 
septembrī Rīgā. Žūrija VIENBALSĪ-
GI lēma piešķirt šādus apbalvojumus: 
1. vieta un 2000 eiro balva – māksli-
niekam Kristapam GULBIM par ie-
ceri LATVIJAS STĀVSTROPS.

No autora apraksta: „Mana ideja ir 
piemineklī apvienot kopīgās eiropeis-
kās vispārcilvēciskās vērtības un visiem 
eiropiešiem saprotamu simbolu valodu 
ar tikai Latvijai īpašo un vizuāli rakstu-
rīgo. Latvijas bišu saime Beļģijas zemē. 
Bišu saime ir tauta. Strops ir viņu valsts. 
Ar savu armiju, ar likumiem un kārtību. 
Bites ir miermīlīgas – tās pašas nevie-
nam neizbrūk. Tās dzeļ tikai tad, kad 
jūtas apdraudētas. Tās aizstāv, cīnās 
un mirst par savu stropu, saimi, BRĪ-
VĪBU. […] Zedelgemas nometnē bija 
ap 12 000 latviešu karavīru. To skaits ir 
līdzvērtīgs bišu skaitam stropā.“

Žūrijas vērtējums: „Pārliecinoša 
satura un formas vienība, ietverot vis-
pārcilvēciskās vērtības, visiem eiropie-
šiem saprotamu simbolu valodu un Lat-
vijas ainavai vizuāli raksturīgu zīmi. 
Plaši un padziļināti asociāciju loki, 
mākslinieciskā tēla daudzveidība un 
veiksmīgs risinājums profesionālajā va-
lodā – mērogs; materiālu atbilstība un 
savienojamība; plastikas dimensijas; 
iederība konkrētajā vidē; noturība pret 
laika apstākļiem un cilvēku iedarbību; 
līniju un formu skaidrība; monumenta-
litāte, kā viena no latviešu tēlniecības 
pamatvērtībām. Formu līdzsvars izsaka 
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Zedelgemā cels „Pieminekli Brīvībai“
Veltīts karagūstekņiem – latviešu leģionāriem

Konkursa uzvarētājs Kristaps Gulbis ar savu ieceri „Lat-
vijas stāvstrops“.
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Savā ceļā Simtga-
des karogs no Dānijas 
ir sasniedzis Norvēģiju, 
Oslo. Lai godinātu ka-
rogu, Latviešu Biedrība 
Norvēģijā, sadarbībā 
ar Latvijas vēstniecību, 
aicināja uz sarīkojumu 

Gaismotais ceļš Latvijas simtgadei 
trešdienas, 13. septembra, pievakarē 
vēstniecības telpās, Oslo.

Karogu ienesot vēstniecības telpā, 
saksofons un flauta spēlēja melodiju 
Pūt, vējiņi un klātesošie to dziedāja 
uz mmm. Karogam blakus gāja divas 
meitenes ar svecītēm rokās, un aiz tā 
vēstniece Judīte Dobele un LBN goda 
biedrs Harijs Valdmanis.

Kad karogs bija novietots statīvā, 
pie tā aizdedzināja lielu sveci. No šīs 
sveces aizdedzināja mazāku sveci. 
Divpadsmit dalībnieki aplī deklamēja 
vai lasīja piemērotus dzejas pantus, un 
svecīte gāja aplī līdzi deklamētājiem. 
Tad visi godināja karogu, dziedot mūsu 
tautas lūgšanu Dievs, svētī Latviju.

Tad viena meitene kopā ar savu 
māti deklamēja O. Vācieša dzeju Šo 
pašu svētāko Tu neaizmirsti.

Vēstniece Judīte Dobele savā uz-
runā minēja, ka Simtgades karogs, 
apceļojis zemju zemes, tagad ir pie 
mums Oslo. No šejienes viņš ceļos uz 
Sandefjordu, Kristiansandu, Stavan-
geru un noslēgs savu Norvēģijas ceļu 
Bergenā. Vēstniece arī dalījās atmiņās 
par savu pirmo saskarsmi ar mūsu sar-
kanbaltsarkano karogu jau padomju 
okupācijas laikā.

Tad īsu uzrunu teica H. Valdmanis, 
minot, ka nākošgad apritēs simts gadi 
kopš Rīgā sanāca drosmīgi tautas dar-
binieki ar vēlmi: Mēs gribam būt kungi 
mūsu dzimtajā zemē, mēs gribam paši 
sev likumus lemt un proklamēja, ka 
Latvija ir patstāvīga, neatkarīga repub-
lika. Šī neatkarība bija jāizcīna gandrīz 
divu gadu ilgās Brīvības cīņās, kuras 

noslēdzās ar 1920. gada 11. augustā, 
parakstot Miera līgumu ar toreizējo 
Padomju Krieviju, kur tā uz mūžīgiem 
laikiem atsakās no visām tiesībām uz 
Latvijas tautu un zemi. Cik ilga šolaik 
ir mūžība to esam pieredzējuši.

Tā kā no klātesošajiem viņš ir tu-
vāk šai simtgadei, tad vēlas izteikt 
savu vēlējumu Latvijai pirmajā simt-
gadē cerībā, ka klātesošie tam pievie-
nosies. Ja cilvēks nodzīvo simts gadus, 
tas ir ilgs mūžs, bet valstij tas ir tikai 
tāds padsmitnieka, pusaudža laiks. 
To redzam kā Latvijā notiek valdī-
bas maiņas un Prezidenta vēlēšanas. 
Vēlme ir, lai Latvijā rastos valstsvīri, 
abu dzimumu – kā vīrieši, tā sievietes, 
kuri iesaistoties valsts darbā nedomā-
tu, ko es ar to varu iemantot sev, bet 
domātu – ko es varu darīt, lai Latvija 
plauktu un zeltu, pārvarētu izaugsmes 
grūtības un kļūtu pilngadīga valsts 
citu valstu saimē.

Tad ansamblis Laipa dziedāja 
J. Lūsēna komponēto J. Raiņa Karoga 
dziesmu.

Arvīda Skalbes dzeju Mana Latvi-
ja, dadzītis mazs deklamēja meitene. 
Sekoja kopdziesmas Mazs bij tēva no-
vadiņis un Tev mūžam dzīvot, Latvija 
kopā ar ansambli Laipa.

Noslēgumā savus novēlējumus 
Latvijai simtgadē izteica Laipa, Zie-
meļmeita, Oslo Latviešu teātris un 
Kastaņa skoliņa.

Svinīgo sarīkojumu, kas noslēdzās 
ar kopīgu fotografēšanos pie karoga, 
režisēja un vadīja Ieva Melbārde.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pasaule mainās. Lat-

vijā plūdi, Meksikā ze-
mestrīce, Amerikā vie-
suļvētra.

Un ja nepietiek ar 
dabas katastrofām, tad 

ASV prezidents, uzstājoties Apvie-
noto Nāciju Ģenerālasamblejā atklāti 
piedraud iznīcināt citu Apvienoto Nā-
ciju dalībvalsti. Vai draudi piepildī-
sies, un būs karš Korejas pussalā?

Vai Latvijai ģeogrāfiski tuvā-
ki draudi īstenosies, un Krievijas un 
Baltkrievijas kopīgie manevri Zapad 
beigsies ar iebrukumu kādā no Baltijas 
valstīm, vai vismaz ar Krievijas spēku 
palikšanu Baltkrievijā un tās okupāci-
ju?

Latvija mainās. Ja neatkarības at-
gūšanas sākumā nevēlējās leģitimēt 
padomju okupāciju, dodot Latvijas 
pilsonību visiem, kuri spējuši iebraukt 
Latvijā tikai Padomju tanku un čekas 
darbības aizsegā, tad jau samērā drīz 
deva iespēju naturalizēties ar ļoti li-
berāliem noteikumiem, salīdzinājumā 
ar daudzām citām pasaules valstīm. 
Un tagad pats prezidents piedāvā ar 
likumu uzspiest Latvijas pilsonību pat 
tādiem, kuru aizbildņi tādi nav un to 
saviem bērniem nevēlas.

Latviešu organizācijas mainās. 
Šogad abu spēcīgāko trimdas organi-
zāciju – Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības un Daugavas Vanagu – vadība 
mainīsies.

Kas ar pašiem latviešiem – vai mēs 
arī maināmies? Lai to atbildētu, jā-
prasa vēl viens jautājums – kas mums 
raksturīgs? Maza, kašķīga tauta pie 
Baltijas jūras?

Maza – mēs vēl esam. Demogrā-
fiskā krīze ir dramatiska. Ļoti daudzi 
jauni, spēcīgi cilvēki pametuši Latviju, 
un varam jautāt – kas ir kritiskā masa, 
lai nodrošinātu mūsu turpinošo ek-
sistenci? Kur nu vēl pietiekami daudz 
strādājošo, lai uzturētu augošo pensio-
nāru masu. Pensionāru demonstrācijas 
pirms nedēļas ir saprotamas, bet vaja-
dzīgie līdzekļi nekritīs no gaisa.

Kašķīga – mēs vēl esam. Ja vienub-
rīd likās, ka centriskās latviskās parti-
jas konsolidēsies partijā Vienotība, tad 
tas ir pierādījies kā īstermiņa sapnis, un 
partijas atkal vairojas – dažas vairāk un 
citas mazāk latviskas. Galvenā opozī-
cija tomēr paliek stabila un nešķeļas.

Pie Baltijas jūras vēl esam, bet ar-
vien mazāk un mazāk. No 2000. līdz 
2017. gadam latviešu skaits Latvijā 
samazinājās par kādiem 162 000 cil-
vēkiem.

Pasaule mainās, un tautas pazūd. 
Vai mēs patiešām paspēsim pat bez 
plūdu, zemestrīču, viesuļvētru un kara 
palīdzības sevi iznīcināt kā tautu? 
Ceru, ka ne.

GN

Latviešu Ciems aicina!
Sestdien, 23. septembrī
no plkst. 10.00 – 14.00

MIĶEĻDIENAS sarīkojums!
* Tirdziņš no plkst. 10.00 (Rokdarbi, ēdieni, gardumi);
* Loterija – Laimes rats;
* Plkst. 12.00 Siltas pusdienas – $10;
* Dažāda veida kūkas un kafija;
* Plkst. 13.00 Muzikāli priekšnesumi.

Simtgades karogs Norvēģijā
Godināšana notika Latvijas vēstniecības telpās
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Ka jau tika mināts 
iepriekšējā laikrakstā 
numurā (Nr. 476, Jāņa 
Čečiņa rakstā), Sidnejas 
jauniete, komponiste Ella 
Mačēna uzvarējusi radio-
stacijas Fine Music 102.5 

gadskārtējā Jauno komponistu konkursā 
(Young Composer Award 2017).

Konkursam bija jāuzraksta darbs 
simfoniskam orķestrim. Ellas konkur-
sā uzvarējušo kompozīciju Lidojums 
atskaņoja Sidnejas Vilobija (Willou-
ghby) Simfoniskais orķestris divos 
koncertos 16. un 17. septembrī The 
Concourse koncertzālē. Koncerts tika 
ierakstīts, un Ellas darbu arī atskaņos 
Fine Music 102.5 radio programmās.

Konkursa balvu Ellai pasniedza 
Fine Music 102.5 vadītāja 17. septem-
bra koncerta laikā, sacīdama, ka kon-
kursa žūrijai bija viegli izvēlāties Ellas 
darbu kā labāko, jo tas neapšaubāmi 
pacēlās pāri citiem konkursa darbiem.

Ellas komponistes balsi ietekmē 
populārās, klasiskās un latviešu tautas 
mūzikas stili. Šī gada janvārī Ella pie-
dalījās Austrālijas bērnu koru Gondwa-
na komponistu programmā, kur viņa 
sadarbojās ar ansambli The Song Com-
pany un tās māksliniecisko vadītāju 

Antony Pitts. Šīs 
sadarbības rezul-
tātā Ellas vokālais 
darbs Stāvi stīvi, 
ozoliņ! tika iekļauts 
The Song Com-
pany „Forward 
and Bach“ koncer-
tu sērijā.

Par savu kom-
pozīciju Lidojums 
Ella pati raksta: 
„Darbs iesākās kā 
kompozīcija Verve 
izcilai marimbas 
meistarei Klērai Edvardei (Claire Ed-
wardes), ar kuru sadarbojos maģistra 
grāda studijās kompozīcijā 2016. gadā. 
Dažus mēnešus vēlāk kā studiju projekts 
bija jāuzraksta kompozīcija orķestrim 
sadarbībā ar Tasmānijas Simfonisko 
orķestri. Pamatam izmantoju agrāko 
Verve darbu un paplašināju to orķes-
trim. Tā kā šī bija man pirmā reize raks-
tīt orķestrim, gribēju izpētīt ansambļa 
dažādās kolorītu iespējas, izmantojot 
vienkāršas melodiskas tēmas. Ar kom-
pozīcijas veidošanos, sāku domāt par 
lidojuma kustībām dažādos variantos – 
lēni, ātri, krītoši, paceļoties, planējot, li-
dinoties uz vietas. Domāju par putniem, 

kas lido caur mežiem, pāri kalniem, brī-
žiem tuvu pie zemes, brīžiem augstu gai-
sā. Iedomājos, ka tie redz mūsu dzīvēs 
gan veiksmi un prieku, gan arī izmisu-
mu un nemieru. Kompozīcija sākas ska-
ļi ar strauju ritmu un pārveidojas par 
melanholiski plūstošām skaņām. Centos 
tā parādīt gan lidojuma tuvplānu, gan 
tāluma skata perspektīvu.“

Ellas kompozīcija bija daļa no pla-
šākas programmas par dabas tēmu; 
programmā dzirdējām arī Bedřich 
Smetana, Richard Strauss, Antonín 
Dvořák un Daniel Rojas darbus.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdien, 9. septembrī, Melburnas 
Latviešu nama Misiņa zālē notika Mel-
burnas latviešu akadēmiskās saimes un 
Melburnas Latviešu biedrības rīkotais 
Latvijas Universitātes 98 gadu dibināša-
nas gadadienas sarīkojums. Tas bija labi 
apmeklēts; vairāk nekā 50 korporāciju, 
akadēmisko vienību pārstāvju un viesu.

Sarīkojums sākas ar Latvijas Uni-
versitātes himnu (J. Vītols / Ed. Vir-
za) – deklamēja fil! Māra Kaziņa, 
daug! pie klavierēm – fil! Sandra 
Birze, korp! Imeria.

Fil! Juris Drēziņš, sel! K!K!M! Se-
niors teica ievadvārdus, īsi atgādinot Lat-
vijas Universitātes dibināšanas vēsturi.

Klātesošie nodziedāja Latvijas 
valsts himnu Dievs, svētī Latviju un ar 
klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgā-
jušos mācību spēkus, nodziedot Gadu 
pēc gada zemē graudus sējāt (prof. Lu-
dis Bērziņš; meld: Integer vitae); pie kla-
vierēm – fil! Sandra Birze, korp! Imeria.

Fil! Juris Drēziņš, sel! K!K!M! Se-
niors nosauca akadēmisko grādu iegu-
vējus pēdēja mācību gadā. Tie bija: 

Fil! Ineta Padoma (dzintra) iegu-
vusi, Bachelor of Health Sciences un 
Master of Health Information Mana-
gement grādus Latroba (La Trobe) Uni-
versitātē; Fil! Daina Grosa (spīdola) 
ieguvusi Master of Applied Linguistics 

grādu Monaša (Monash) 
Universitātē; Antra In-
grīda Ansona ieguvusi 
Bakalaura grādu medi-
cīnā un ķirurģijā (Ho-
nours) Monaša (Monash) 
Universitātē.

Akadēmisko runu Saindēšanās ak-
tualitātes Austrālijā. Kas? Ar ko? Kā-
pēc? sniedza Dr. Andis Graudiņš, lat-
vus! – profesors, Neatliekamā Medicīna 
un Klīniskā toksikoloģijā Monash Hea-
lth un Monash Universitātē Klīniskais 
direktors Monash Toksikoloģijas no-
daļā, Monash Health. Akadēmiskā ru-
nas temats ļoti ieinteresēja klausītājus. 
Dr. Graudiņa priekšlasījumā nebija tikai 
fakti un statistika; stāstījumu ilustrēja 
gan piemēri no reāliem gadījumiem, 
gan vizuālais materiāls uz ekrāna.

Redzot, cik daudz zālē bija dažādu 
nozaru un specialitāšu zinošu cilvēku, 
radās doma, ka ne tikai akadēmiskās 
sabiedrības ietvaros vien varētu notikt 
šādi priekšlasījumi. Būtu interesanti, 
ja profesionāļi varētu pastāstīt par savu 
darbiem plašākai publikai latviešu va-
lodā. Ieguvējas būtu abas puses un 
dubultā – skatītāji uzzinātu daudz in-
teresanta par darbiem, ko ikdienā dara 
viņu latviešu draugi, bet runu sniedzēji 
varētu praktizēt savu latviešu valodu, 

jo visiem terminiem jau ir latviešu vār-
di, kā minēja Dr. Graudiņš, bet tie jā-
apgūst, jo, protams, strādājot Austrāli-
jā, darbā tiek lietota tikai angļu valoda.

Priekšnesumus sniedza Līvija 
Dadža (Judge) – flauta un Natālija 
Daugaviete – klavieres. Mākslinieces 
atskaņoja Philippe Gaubert Madrigālu 
un Moritz Moszkowski Moderato nr 2 
no Spāņu dejām Op.12.

Sarīkojuma noslēguma fil! Rober-
ta Birzes, sel! K!K!M! Mab! Cant! 
vadībā tika nodziedāta Gaudeamus.

Pēc sarīkojuma visi tika laipni lūg-
ti pabūt kopā, baudot atspirdzinājumus 
un uzkodas – siltos pīrādziņus.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Universitātes 98 gadu atcere Melburnā
Akadēmisko runu sniedza Dr. Andis Graudiņš, latvus!

Profesors, Dr. Andis Graudiņš sniedz 
Akadēmisko runu.
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Mačēnas orķestra kompozīcijas pirmatskaņojums
Populārās, klasiskās un latviešu tautas mūzikas stilu ietekmēts

Ella Mačēna ar balvu.
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Kā Tu vari jautāt – 
Kāpēc, mēs, latvieši 
mīlam bērzus? (Raksts 
Latvietis laikrakstā 
Nr. 474). Bērzs ir lat-
vieša draugs, kā Tu to 
skaisti apraksti. Un pēc 
tā vēl rodas jautājums!

Svešā zemē, iesākot jaunu dzī-
vi, mēs gribējām kādas atmiņas no 
dzimtenes. Stādījām bērzus savos 
mazos dārziņos kā svētību savās mā-
jās. Bijām priecīgi, skatoties lokana-
jos bērza zaros, kavējoties atmiņās. Ir 

pagājuši daudzi gadi, un aug jaunas 
paaudzes, un bērzi nāk mūsu dzīvē 
līdzi.

Mums Ciemā skaistā nogāzītē ir 
daudz bērzu, kuri rada birztaliņu. Pat 
tuvumā nav neviena koka, vai krūma, 
kas noņemtu skaisto skatu.

Ar ilgošanos gaidu maigi zaļo 
plaukumu pavasarī. Būtu labi, ja arī 
cilvēka mūžā būtu tādi gadalaiki un 
tie mainītos, un mēs arī varētu gaidīt 
pavasari.

Izlasi šo dzejolīti un zem krūma 
sēdot pārdomā to. Ceru, ka Tu atradīsi 

atbildi savam kāpēc?
Betija

Laikrakstam „Latvietis“
 …
Un tāpēc bērzā līkajā
tik daudz ir dziļu rētu, 
lai savu dzimto pauguru 
līdz saknēm iemīlētu.
…
Autors: Laimonis Vāczemnieks

(Red.: Autortiesību dēļ publicējam ti-
kai vienu pantu no dziesmas „Viss nāk 
un aiziet tālumā).

Šogad Valsts kultū-
ras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcija (VK-
PAI) aicināja Eiropas 
Kultūras mantojuma 
dienās godināt nozīmī-
gus notikumus. Latvijas 

zeme ir pārpilna ar tādu cilvēku likte-
ņstāstiem, kuru dzīves un darbu nozī-
mīgākos brīžus ir stiprinājusi mīlestī-
ba pret Latviju. Droši vien tāpēc visu 
pagājušās nedēļas pasākumu vietas 
nemaz nav iespējams aptvert – to ko-
pumā bija vairāk nekā 60, pat neieskai-
tot vienlaicīgi skanošās Dzejas dienas 
un iespēju piedalīties Rīgas Baltajās 
naktīs. Šoreiz par vienu no pasāku-
miem, kas norisinājās Ozolnieku no-
vada Salgales pagasta Billītēs.

Pirms septiņdesmit gadiem rudens 
Latvijā bija drūms un kluss. Karš gan 
bija beidzies, bet ģimenes izkaisītas pa 
malu malām, daudzu cilvēku dzīves un  
nami drupās, un padomju Latvijas ie-
dzīvotāji, baiļu mākti, centās kaut ko sa-
prast no pēckara sociālisma baigā rēga. 
Vēl pavisam nesen, pirms nedaudz ga-
diem bija pastāvējusi neatkarīga Latvi-
jas valsts. Aizpildīdami pēckara tukšu-
mu, kādā Rīgas dzīvoklī, lai atveldzētu 
garu, satikās draugi. Viņi sapņoja par 
Franciju un zaudēto brīvību, pārrunāja 
lasītās grāmatas vai pirmskara kultūras 
ceļojumus. Kā jau ierasts, viņi dalījās 
ar redzēto un uzzināto, arī klusi muzi-
cēja un skaitīja dzejoļus.

Tie bija: mākslinieks Kurts Frid-
rihsons, dzejniece Elza Stērste, tul-
kotāja Ieva Lase, tulkotāja Mirdza 
Ersa, tulkotāja Milda Grinfelde, ak-
tieris Miervaldis Ozoliņš, tulkotāja 
Maija Silmale, literatūrkritiķe Skaid-
rīte Sirsone, literāts Alfrēds Sausne, 

skolotāja Eleonora Sausne, aktieri 
Arnolds un Irina Subaus un vēl citi.

1951. gada 4. janvārī, pēc iepriek-
šējas slepenas apsūdzības, viņus pa 
vienam arestēja. Padomju okupācijas 
vara šos cilvēkus nodēvēja par organi-
zētu grupu, apsūdzēja par pretpadomju 
aģitāciju un dzimtenes nodevību, vēlāk 
vasarā piesprieda sodu, deportējot uz 
daudziem gadiem darba labošanas no-
metnēs Sibīrijā. Dzejniece Elza Stērste, 
piemēram, bija stāstījusi par 18. gad-
simta franču teātri un par Bodlēra estē-
tiku. Dzejnieci notiesāja uz 25 gadiem.

No soda nometnes Taišetā Elza 
Stērste uz mājām sūtīja puķu sēkliņas 
un dzejoļos aprakstīja Sibīrijas tālās 
zvaigznes un retu reizi satiktos laip-
nos vietējos iedzīvotājus. Mākslinieks 
Kurts Fridrihsons savai sievai Zen-
tai uz Rīgu sūtīja neskaitāmas mazas 
glezniņas un vēstules par mīlestību, 
Alžīriju un Parīzi, tikpat kā neminot 
savu ikdienas verga darbu gulagā. Ie-
sākumā vēstules drīkstēja rakstīt reizi 
mēnesī un tikai krievu valodā.

Pirms 2. pasaules kara dzejnieku 
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes Bil-
lītēs viesiem bieži lasīja priekšā dzeju 
un skanēja mūzika. 2017. gada 9. sep-
tembrī dziedātāja Kristīne Gailīte un 
pianists Aldis Liepiņš izdziedāja Jā-
zepa Vītola dziesmas ar Naurēnu El-
zas (E. Stērstes pseidonīms) vārdiem, 
un likās, turpat pie sienas Kurta Frid-
rihsona gleznotā dzejniece uzsmaida 
māksliniekiem un klausītājiem.

Zem Billīšu balkona, rožu dārzā, 
skanēja franciski un latviski deklamē-
ta dzeja un dziesmas Jelgavas aktiera 
Mārča Ļaksas, Ozolnieku kultūras 
darbinieces un režisores Madaras 
Gribas un ģitārista Mika Viļņa izpil-

dījumā. Dzejoļi nebija izvēlēti nejauši. 
1970. gadā Maijas Silmales sakārtoju-
mā iznāca franču laikmetīgās dzejas 
izlase Es tevi turpinu, un dzejoļus bija 
atdzejojuši vairāki bijušie franču lē-
ģernieki.

Billīšu mākslu šķūnī lēni laika 
ratu grieza divas filmas – Andra Ro-
zenberga dokumentālais stāsts par tā 
saucamo franču grupu Sods par sap-
ņi un Skillas Pinnis-Rikardes tēlo-
jums Pēdējā vasara par pēdējo brīvo 
vasaru 1939. gadā. Turpat laikam gan 
pirmoreiz tika publiski izstādīts viens 
no vēsturiski nozīmīgākajiem un lie-
lākajiem Kurta Fridrihsona pēc Sibī-
rijas perioda gleznotiem akvareļiem – 
Dzintars. Mākslinieka izsūtījuma 
laikā izsapņotais sievas Zentas tēls ir 
gaismas pilns un skumjš. Bet – sapņi 
ir spēcīgāki par salu vai īstenību – tā 
no Sibīrijas rakstīja Kurts Fridrihsons.

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Sapnis par Franciju
Kurts Fridrihsons: „...sapņi ir spēcīgāki par salu vai īstenību“

Kurts Fridrihsons „Dzintars“.
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Lasītājas vēstule
Atbildu Jancim

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $28.
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Austris Grasis ir 
personība ar latviskā-
kajiem uzskatiem, kādu 
esmu sastapis un iepa-
zinis. Dzimis Latvijā, 
Rudbāržos. Viņa tēvs 
Teodors Grasis bija 
Rudbāržu pamatskolas 

pārzinis, māte Elza – mājsaimniece. 
Viņa nāk no ģenerāļa Bolšteina dzim-
tas. Otrā pasaules kara laikā ģimene 
bija spiesta doties bēgļu gaitās un no-
nāca Vācijā.

Austris Grasis Bonnas Universitā-
tē 35 gadus bija baltu valodu lektors; 
mācīja studentiem latviešu, lietuviešu 
un arī senprūšu valodu. Bieži klausījos 
viņa interesantās lekcijas. Viņš lasījis 
neskaitāmus referātus gan latviešu, 

gan ārvalstu publikai daudzviet pa-
saulē. Bijis aicināts piedalīties un vadīt 
nodarbības 3x3 nometnēs, kur devis 
padziļinātu ieskatu latviešu kultūras 
un valodas izaugsmē un attīstībā. Aus-
trim ir trīs mazdēli: Gatis – 11 gadus 
vecs, Toms – 8; Mikus – 5; viņi visi 
runā latviski.

Austris Grasis darbojas studentu 
korporācijā Fraternitas Academica.

Austris jau 10 gadus dzīvo Latvi-
jā – Mazsalacā, joprojām ir aktīvs sa-
biedrisks darbinieks.

Kādēļ Austris Grasis būs piemēro-
tākais organizācijas Daugavas Vanagi 
vadītājs?
1. Liela pieredze darbā latviešu orga-

nizācijās, sākot no Eiropas Latviešu 
Jauniešu Apvienības, līdz Daugavas 

Vanagiem Vācijā.
2. Austris ir labs orators, pārzina lat-

viešu valodas nianses, vienmēr 
interesants sarunu biedrs, atklāts, 
prot argumentēt savu viedokli un 
uzklausīt sarunu biedru. Viņam ir 
ilggadīga publiskas uzstāšanās pie-
redze.

3. Viņu pazīst sabiedrībā ārpus Latvi-
jas un Latvijā.

4. Viņš izprot gan latviešu diasporas, 
gan Latvijas latviešu domu gaitu, 
nostāju un problēmas – tātad spēs 
saskatīt akcentus, kas var vienot lat-
viešus (un ne tikai) ārpus Latvijas 
un Latvijā.

Miks Kalmanis
DV Talsu nodaļas biedrs
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada Daugavas Vanagu priekš-
nieka vēlēšanās Daugavas Vanagi 
ASV ir izvirzījuši manu kandidatūru. 
Esmu tam piekritis, mani atbalsta arī 
Daugavas Vanagu Vācijā delegātu sa-
pulce.

Lai būtu skaidrāka mana nostād-
ne, tad rakstu šīs rindas. Bet vispirms 
gribu sākt ar Raiņa vārdiem, kas, ma-
nuprāt, te ir ļoti iederīgi: Kas darbu 
nedara, tas par darbu runā. Kas dar-
bu nespēj, tas darbu kritizē. Kas dar-
bu dara, tas klusē, un darbs par viņu 
runā.

Vairāk nekā 70 gadu ir pagājis 
kopš mūsu organizācijas dibināšanas. 
Bet vai mums joprojām ir tie paši mēr-
ķi kā pirms 70 gadiem, kur viena no 
svarīgākajām neapšaubāmi visu šo lai-
ku ir bijusi leģionāru aprūpe? Diemžēl 
liela daļa leģionāru jau aizgājusi mū-
žībā, tomēr daļa šo sirmo, drosmīgo 
vīru vēl joprojām vada savas dienas 
Latvijā. Un viņiem mūsu atbalsts tiks 
vienmēr nodrošināts, šis mērķis nekad 
nemainīsies.

Tomēr DV šobrīd atrodas arī lielu 
pārmaiņu priekšā, jo leģionāru ap-
rūpe vairs nevar būt mūsu primārais 
mērķis. Kas būs mūsu organizācijas 
jaunais izaicinājums? Joprojām no-
teikti – kopīgs darbs Latvijas un tautas 
uzplaukumam.

Mans kā iespējamā Daugavas Va-
nagu priekšnieka mērķis ir uzsvērt, ka 
DV darbs Latvijai ne vienmēr nozīmē, 
ka tas jāveic tikai Latvijā. Mums ir ak-
tīvi jāatbalsta un jāuztur Latvijas inte-
reses un latvietība arī ārvalstīs (latvie-
šu skoliņas, vasaras skolas un latviskas 
nometnes, latviešu valodas un kultūras 
veicināšanas kursi, sarīkojumi utt.). 
Tas, strauji pieaugot jaunajai latviešu 

diasporai ārzemēs, bieži vien ir daudz 
svarīgāk, nekā kārtējais ziedojums 
kādai slimnīcai Latvijā, kas patiesībā 
būtu jānodrošina Latvijas valstij. Do-
sim Latvijai makšķeres nevis zivis!

Latviskuma uzturēšana ārzemēs 
nozīmē nezaudēt Latvijas dzīvo spēku. 
Ja mēs nepalīdzēsim ārzemēs dzīvojo-
šiem latviešu bērniem uzturēt latvis-
kumu, tad, kā to rāda pieredze, viņi 
mītnes zemē asimilēsies ārkārtīgi lielā 
ātrumā. Bet Latvijai vajag visus šos 
latviešus un viņu pienesumu Latvijai. 
Tas ir ilgtermiņa mērķis, kas mums jā-
sāk pildīt jau šodien un kurš nākotnē 
radīs varenu atbalstu Latvijai dažādās 
jomās kā pašā Latvijā, tā arī ārpus tās. 
Latviešu organizācijas ārpus Latvijas 
vienmēr atbalstīs savu tēvzemi! Bet 
lai to nodrošinātu, ir nepieciešams 
atbalstīt arī mūsu nākamās paaudzes, 
kas turpinās mūsu organizāciju darbu 
visā pasaulē.

Jā, mēs noteikti turpināsim at-
balstīt arī leģionāru piemiņas vietas 
(Lestenes kapus, Brāļu kapus utt.); tā 
ir svarīga mūsu vēsturiskās atmiņas un 
identitātes daļa, tomēr atcerēsimies, 
ka dzīvajiem šobrīd mūsu atbalsts ir 
daudz nozīmīgāks nekā mirušajiem.

Protams, jācenšas, lai vanagu rin-
das augtu, taču mūsu organizācijas 
pastāvēšanai būtiska ir ne tikai kvanti-
tāte. Izšķiroša ir kvalitāte, – lai mums 
piepulcējas jauni biedri, darītāji, kas 
palīdz sasniegt organizācijas mērķus.

Kā iespējamais DV priekšnieks 
noteikti rūpēšos, lai DV CV būtu sa-
darbības veicinātāja un koordinētāja 
starp zemēm nevis virsvalde, kas no-
saka, kas DV zemēm pēc tās uzska-
tiem būtu jādara.

Tāpat svarīgi, lai DV mērķis būtu 

sadarboties ar citām latviešu organizā-
cijām un savu mītnes zemju organizā-
cijām, kas atbalsta Latvijas centienus 
un tās valstiskumu.

Ja mani ievēlēs par Daugavas Va-
nagu priekšnieku, tad noteikti tur-
pināšu un sekmēšu jau esošos DV 
mērķus: apvienot un pulcēt latviešus 
tautas kopības uzturēšanai un sagla-
bāšanai, kopt un uzturēt varoņgaru, 
nacionālo vienotību un morālo stāju, 
sniegt dažāda veida atbalstu un palī-
dzību visiem tautiešiem, sevišķi kara 
invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kri-
tušo vai bez vēsts pazudušo karavīru 
piederīgajiem, slimiem un vecim ļau-
dīm, stiprināt ticību Latvijas valstij, 
cilvēku tiesībām un brīvībai, stiprināt 
pārliecību un darbību, ka mūsu tēvze-
me ir un paliek Latvijas valsts, cīnīties 
par mūsu tēvzemes brīvības un neat-
karības nodrošināšanu, sadarboties ar 
citām tautām un starptautiskām orga-
nizācijām, ciktāl to prasa un atļauj in-
terešu kopība.

Austris Grasis,
Daugavas Vanagu priekšsēža 

kandidāts un DV Vācijā valdes loceklis
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagu nākotne – Latvijas uzplaukumam!
Austris Grasis par savu kandidatūru

Austris Grasis.
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Austris Grasis
Miks Kalmanis par kandidātu DV priekšnieka amatam
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Daugavas Balsis ir 
izskanējušas. Latvijā 
koncerti bija lieliski, bet 
koncerti gan uz prāmja, 
gan Zviedrijā ir forša ie-
spēja izreklamēt Rīgu, 
iepazīstināt ar Latvijas 

organizācijām tā kā Brīvostu, Rīga 
Live, lai Latvijas uzņēmēji tiek iepazī-
ti ārzemēs.

Jaunieši ar saviem kora tērpiem, 
tautas tērpiem un koferiem ir beidzot 
uz kuģa. Ir atrastas kajītes, apskatīta 
koncerta vieta, sarunāts mēģinājuma 
laiks, un visi dodas baudīt vakariņas. 
Šī atkal ir viena īpatnēja koncer-
ta norises vieta. Koncerts sastāv no 
vieglākas mūzikas latviešu, angļu, 
zviedru, seno norvēģu mēlēs, un, 
protams, tiek dziedāts arī populārais 
Vindo, – kurā visi vārdi ir bez jebkā-
das nozīmes. Klausītāji ir atsaucīgi – 
interesants piedzīvojums gan viņiem, 
gan korim.

Kuģa stjuarts priecājas, ka klausī-
tāju ir uz pusi vairāk nekā parasti šajā 
laikā un ka var redzēt, ka cilvēkiem 
patīk, lai gan piebilst, ka skatuve nav 
jau īsti piemērota. Pēc tam visi doda-
mies uz nakts dusu, jo koncerts sākās 
plkst. 21.00, un ir jau pavisam vēls. 
Viss ir rāms; kuģis peld mierīgos ūde-
ņos, un ir īstas gultas!

Nākamajā rītā mūs sagaida sau-
laina Stokholma, kā arī mašīnas, lai 
savāktu visus tērpus un koferus un 
aizvestu tos uz koncertzāli. Bet koris 
kājām dodas no ostas uz Eric Eric-
sonhallen, kur vakarā būs koncerts. 
Tur lielāka daļa koristu tiek palaista 
apskatīt Stokholmu, kamēr zāli iekārto 
koncertam. Pēcpusdienā visi atgriežas 
uz mēģinājumu un lai postos koncer-
tam, kurā piedalīsies arī Stokholmas 
Latviešu koris un Stokholmas mūzi-
kas ģimnāzijas Klass N2A koris.

Koncertu noklausās zviedru un 
latviešu publika. Ir liela interese pa 
jauniešu kori BALSIS un par to, ko no 
tā var sagaidīt. Latvieši jau pazīst kori, 
bet daudziem zviedriem šī ir pirmā 
reize, kad viņi to klausās, un pēc kon-
certa viņi ir pilnīgā sajūsmā. Program-
mai ir divas daļas. Pirmajā daļā uz-
stājas tikai koris BALSIS. Otrajā daļā 
dzied ģimnāzijas koris – skaisti, mu-
zikāli, ar interesantu programmu. Pēc 
tam BALSĪM piebiedrojas Stokholmas 
Latviešu koris, un izskan Dziesmu 
Svētku dziesmas. Koncerta pēdējo 
dziesmu dzied visi trīs kori kopā, un 
dabīgi tā ir – Pūt, vējiņi! Pēc koncerta 
parunājos ar Latvijas vēstnieka dēlu, 
pusaudzi, kurš teica, ka koncerts viņu 
pārsteidza. Viņš ir bijis ieinteresēts 
jau no pirmās dziesmas, jo koris sāka 
ar ko savādu – ar vīna glāžu muzikā-
lo pavadījumu. Pēc koncerta īsu brīdi 
varēja pakavēties, un tad visi devās ar 

saviem Stokholmas saimniekiem uz 
mājām.

Nākamo dienu koristi pavadīja 
ar saviem saimniekiem vai apska-
tot Stokholmu, muzejus, kā nu kurš. 
Katram bija savs stāsts par to, kā pa-
vadījuši laiku – kāds pabijis uz vienas 
no daudzajām Stokholmas salām, cits 
apskatījis hipsteru rajonu, vēl kāds cits 
pat aizbraucis uz jūrmalu, jo saule un 
silts! Pēcpusdienā atkal visi satikās, 
lai kopā kāptu uz prāmja Romantika. 
Atpakaļceļā uz Rīgu bija jānodzied 
vēl viens koncerts, kurš šoreiz sākās 
plkst. 20.00. Koristi, tērpti senos lībie-
šu tērpos, dziedāja lielāko tiesu tautas 
dziesmu programmu – ļoti piemēro-
ti, jo zviedru tūristiem tas bija jauks 
veids, kā mazliet iepazīties ar Latvijas 
kultūru. Katrā no 17 koncertiem diri-
ģents iepazīstināja publiku ar dzies-
mām, komponistiem, dzejniekiem, 
kas palīdzēja ne tikai saprast, bet arī 
iejusties tajā, kas sekoja. Un atkal pie-
krišana bija liela. Nezin, vai tagad kori 
regulāri parādīsies Tallink program-
mās?

Ceļš atpakaļ nebija tik mierīgs, 
kā turp. Koristi stāstīja, ka viņi varē-
ja sajust, kā kuģis šūpojās, kamēr viņi 
dziedāja. Ejot uz vakariņām, bieži 
varēja redzēt, ka cilvēki līgojās. Daži 
koristi palika klusāki un maz ēda, bet 
līdz rītam viss bija kārtībā. Lai gan 
ceļa bijām tikai sešas dienas, likās, ka 
vesels mēnesis pavadīts ar šiem jauka-
jiem, talantīgajiem jauniešiem un viņu 
apdāvināto diriģentu; likās, ka ikdiena 
ir pavisam tālu prom.

Bet viss jau beidzas. Dažiem ko-
ristiem, tiem, kas bija piedalījušies 
visos braucienos, bija tāds izmisums – 
kā tad var beigties, vai patiešām vairs 
nebūs? Jau pagājušajā gadā koristi 
stāstīja, ka tas ir visgaidītākais viņu 
kora programmā, visiem vismīļākais 
notikums. Tie koristi jūsmoja par lai-
ku, kas tika pavadīts laukos, dziedot 
mazās baznīcās, kur kādreiz bija tikai 
10 klausītāji, par lauku cilvēku viesmī-
lību un par to prieku dziedāt, kad tu esi 
tik ļoti gaidīts. Atceros, ka pagājušajā 

gadā klausītāji man bieži teica, cik viņi 
ir pateicīgi, ka tāds, tik augsta līmeņa 
koris dodas uz laukiem pie viņiem, ka 
viņi nav aizmirsti.

Bet jaunajiem koristiem tas jau 
bija arī piedzīvojums, ja pat ne – pār-
dzīvojums! Viņiem bija ātri jāiepa-
zīstas ar repertuāru, lai gan dažreiz 
viņi nedziedāja, jo vēl nezināja visas 
dziesmas, bet stāstīja, ka bija labi 
sākt ar pilnu slodzi. Foršs veids, kā 
iepazīties ar pārējiem koristiem! Ir 
prieks, ka visi ir draudzīgi un viņus 
pieņem.

Prasīju viņu domas ceļojuma sā-
kumā un beigās. Ja sākumā bija maz-
liet nedroši, nezināja, kas stāv priek-
šā, tad beigās jau jutās kā būtiska daļa 
no kora. Beigās viņi jutās atbrīvoti, it 
kā viņi ir bijuši kādā svētceļojumā, un 
ar sajūsmu jau gaida uzzināt, kas būs 
nākotnē. Noteikti būs neparastas, aiz-
raujošas koncertu idejas, jo diriģents 
vienmēr meklē jaunas vokālas piere-
dzes saviem koristiem, kā arī iespēju 
viņiem labāk iepazīties ar Latviju.

Kad prasu, kas no šī ceļojuma ko-
ristiem ir palicis visspilgtāk atmiņā, 
tad atbilžu ir daudzas un vispusīgas. 
Kāds min lielo dažādību, cits, ka viss 
nepārtraukti mainās, arī to, ka šoreiz 
bijuši daudzi negaidīti notikumi, kuri 
piedeva ceļojumam krāsainību. Kat-
ram jau būs savas atmiņas.

Pēc diviem ceļojumiem, man arī 
ir žēl, ka tie tagad beigsies. Tik daudz 
Latvijā redzēts, piedzīvots, tik daudz 
kora dziesmas tagad pavisam labi pa-
zīstamas un pavisam mīļas, tik daudz 
emociju, piemēram, šogad klausoties, 
kā koris pirmajā koncertā nodzied Pē-
tera Plakida In Memoriam... Varu sa-
prast, kāpēc dažiem koristiem acīs ir 
asaras pat tad, kad Daugavas Balsis 
beigās nosvin septiņu gadu projektu 
ar skaistu torti un dziesmām (dabī-
gi!).

Paldies koristiem, paldies diriģen-
tam un paldies Tallink par iespēju pie-
dalīties Stokholmas ceļojumā!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Jauniešu koris BALSIS
Ar koncertturneja uz Stokholmu

Jauniešu koris BALSIS uz kuģa „Romantika“.
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Ģederta Eliasa bal-
vas pirmā izstāde par 
lauku tēmas atspoguļo-
jumu Latvijas gleznie-
cībā. „Rudzi vienmēr ir 
rudzi, arī tad, kad tie at-
gādina tikko dīgušu zā-
līti“, šo Van Goga domu 

savā runā atgādināja mākslas zinātnie-
ce Ingrīda Burāne 5. septembrī, kad 
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas muzejā atklāja Ģederta Eliasa 
balvas pirmo izstādi par lauku tēmas 
atspoguļojumu Latvijas glezniecībā, 
un beidza ar aicinājumu: „Kopsim 
savus rudzus, kopsim savas vērtības, 
ēdīsim savu spēka maizi! Tas ir tas, 
kas cauri gadsimtiem ļauj mums sa-
glabāt pašiem sevi.“

Viņa pateica to, ko vērīgs skatī-
tājs ierauga Ģederta Eliasa lauku tē-
mai veltītajā daiļradē. Gleznotājs košā 
krāsu ziedā nedziedāja slavinājumus 
vai odas valdošajai partijai un tās va-
donim, kā to darīja daudzi redzami 
mākslinieki, bet atainoja to, ko sajuta 
kā Zemgales zemnieka dēls, kurš uz-
sūcis senču sviedru rūgto smaržu un 
svētīto dienu saulainumu un prieku, 
dzīves vitalitāti un zemes spēku.

Šī dzīves izjūta ir bijusi Jelgavas 
pilsētas domes iedibinātajai balvai, 
kuras izstādi atklāta Jelgavā un kas 
turpmāk tiks pasniegta ik pa trim ga-
diem.

Šogad 23. septembrī Ģedertam 
Eliasam aprit 130 gadi. Šī nozīmīgā 
jubileja bija par iemeslu tam, ka ilgā-
ku laiku iecerētā ideja dibināt viņa 
vārda nosauktu balvu glezniecībā tika 
īstenota. Lauku tēma izvēlēta ar īpa-
šu nolūku. Gluži kā Annas Brigaderes 
Sprīdītis, izstaigājis svešas zemes un 
apguvis sava laika Eiropas modernās 
mākslas piedāvājumus un iespējas, 
Jelgavas novada Platones Zīlēnos dzi-
mušais mākslinieks atgriezās mājās, 
sapratis, ka dzimtajā pusē un savā tau-

tā ir viņa īstā vieta. Nozīmīgākais de-
vums, ar ko viņš paliks latviešu glez-
niecībā, ir lauku tēmai veltītie darbi. 
Kā ar poēmu Straumēni Edvarts Virza 
uzcēlis pieminekli mūsu tautas dzīves 
ziņai un tradīcijām, tā Ģederts Eliass 
ar savu lauku dzīvei veltīto glezniecī-
bu – Latvijas zemes kopējam, Zemga-
lei.

Balvai tika iesniegti 80 mākslinie-
ku 120 darbi, no kuriem konkursam 
un izstādei atlasītas 51 autora 57 glez-
nas dažādās tehnikās. Iepriecinoši ir 
tas, ka blakus vecākās paaudzes meis-
tariem konkursā piedalījās arī tikko 
Latvijas Mākslas akadēmiju beigušie 
jaunie mākslinieki un studenti, piezī-
mējot, ka visaktīvākie bija tieši viņi – 
jaunie. Jāpiebilst tāpat tas, ka pieteica 
sevi arīdzan Maira Reinberga no 
Amerikas, ienesot citu darbu vidū 
neierastāku skatījumu uz lauku tēmu, 
īpaši formālajā un saturiskajā interpre-
tējumā.

Izstādē pārstāvēti turpat vai visi 
glezniecības žanri, izņemot mitolo-
ģisko, reliģisko pasaules tvērumu un 
batāliju attēlojumu.

Bez šaubām, pirmajā izstādē pre-
valē lauku ainava. Viena daļa jauno 
mākslinieku glezno vispārinošas ai-
navas, kurā nav tverta kāda konkrē-
ta vieta (Laima Akmentiņa, Jānis 
Jēkabsons, Roberts Muzis, Alberts 
Pauliņš), tomēr visbiežāk akcentēts 
noteikts apvidus, kas ierosinājis glez-
not (Ligita Caune, Uldis Zuters, 
Anna Kaltigina, Aivis Pīzelis). Lai-
nes Kainaizes ainava pietuvojas fi-
gurālam pasaules atainojumam. Ilze 
Smildziņa vientuļo ainavu un plašos 
mākoņu laukus debesīs izmanto kā 
metaforu pārdomām par cilvēka un 
dabas vienību. Lolita Zikmane dabas 
skatam pievieno dažas detaļas, un tas 
iegūst simboliski poētisku skanējumu. 
Līga Ķempe ataino konkrētu vietu, 
lai runātu par pasaules bezgalību. Sa-
vukārt Anita Jansone-Zirnīte iekodē 
pasaules ainu ornamentā.

Juris Ģērmanis pievērsies tik reti 
izmantotam žanram kā interjers. Jau-
nāko paaudžu gleznotājas iecienījušas 

dzīvnieku pasaules attēlojumu (Ilze 
Griezāne, Vika Štrauha). Visai dau-
dzpusīgi iezīmējas klusās dabas žanrs 
(Edvards Grūbe, Olita Gulbe-Ģēr-
mane). Figurālo pasaules attēlojuma 
ievirzi pārstāv Indulis Landaus un 
Edvīns Kalnenieks. Savukārt pano-
rāmiskā telpas risinājumā Raitis Jun-
kers dekoratīvi izvērsis plašu stāstī-
jumu par Latvijas lauku dzīvi. Ritma 
Lagzdiņa viena no nedaudzām māks-
liniecēm, kas konkursā piedalās ar 
portretu, bet Ingemāras Treijas darbs 
pieskaitāms gan portreta, gan figurāla-
jam žanram. Tajā pat laikā tas saistāms 
ar vēsturiskiem notikumiem – bēgļiem 
pēc Otrā pasaules kara, kuri appludi-
nāja Vakareiropu. Arī Maira Reinber-
ga pievērsusies pagājušo laiku izklās-
tam, izceļot personisko pieredzējumu 
lielo lomu pasaules gaitas atainojumā.

Viņas darbs veikts sarežģītā au-
tortehnikā, taču vairums gleznotāju 
izmanto vai nu eļļas, vai arī akrila 
krāsas. Patīkami, ka arvien vairāk tiek 
izmantots pastelis (Gunta Plotka, In-
dulis Landaus, Edvīns Kalnenieks). 

Māra Branča skatījums
Kopsim savas vērtības!

Skats no izstādes. Juris Ģērmanis, Ritma Lagzdiņa.
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Galvenās balvas ieguvējs – Edvīns 
Kalnenieks. „Dārzs vakarā“. 2017.
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Simpātiju balva – Kristaps Priede. 
„Gaidas“. 2017.
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Mūžam jaunā Lidija Dombrovska 
visu mūžu bagātinājusi mūsu žurnā-
lu. Šai numurā viņas jaunākās dzejas 
paraugi un rakstisks tēlojums dialoga 
veidā – par gleznošanas jēgu. Dainis 
Deigelis piedāvā dzejoļus no sava Lat-
vijā topošā pirmā krājuma. Vlada Spā-
res īsstāsts Zemenes mazajam brālim 
ir no cikla Vecrīgā aizmirstas sarunas.

Sniedzam fragmentus no divām 
topošām grāmatām:

(1) Andras Manfeldes jaunākā grā-
mata Kurš no mums lidos? ir domāta 
bērniem. Tā pamatota autores un viņas 
pašas bērnu piedzīvojumos Liepājas 
Karostā.

(2) Lāsmas Gaitnieces pirmais ro-
māns Vasarnīca Pārdaugavā ir ģime-
nes sāga veltīta Valdai Ošs-Lamonde, 
vienai no pasaules pirmajām civilās 
aviācijas pilotēm.

(3) Somu tautības latvieša Juka 
Rislaki (Jukka Rislakki) pētījums Šīs 
grāmatas ļāva justies kā mājās, liecina 
par Alberta Kronenberga (1887-1958) 
ilustrēto, tautas iemīļoto bērnu grāma-
tu dziļo ietekmi uz daudziem mūsulai-
ku rakstniekiem un uz latviešu kultūru 
vispār.

Sveicam šīgada Ērika Raistera Pie-
miņas Fonda balvas laureāti, Jaunās 
Gaitas mākslas redaktori, ilustratori, 
scenogrāfi, skolotāju, Amerikas Lat-
viešu mākslinieku apvienības ilgga-
dīgo priekšnieci Lindu Treiju. Sarma 
Muižniece Liepiņa izvērsti apraksta 
laureātes mākslu un darbus. Pati Lin-
da Treija, viena no kuratorēm šīsva-
saras mākslas izstādē ASV latviešu 
XIV Dziesmu svētkos austrumkrasta 
pilsētā Baltimorā, gan vārdos, gan 

attēlos dod ieskatu izstādes tapšanā. 
Starp ilustrētajiem mākslas darbiem 
ir arī Treijas pašas godalgotais darbs, 
diptihs Baltā grāmata, kura fragments 
izmantots JG rudens numura vāka di-
zainā.

Vēstures nodaļā Juris Šlesers ceļ 
priekšā svaigus ieskatus Otrā pasaules 
kara juceklīgos, traģiskos beigu pos-
ma notikumos t.s. Kurzemes Cietok-
snī. Sava pētījuma Latvijas Padomju 
Rakstnieku savienības valdes ietekme 
uz literāro procesu piektajā turpinā-
jumā, Madara Eversone apskata laika 
posmu 1959-1969.

Ieskatāmies arī mūsu laiku aktuali-
tātēs. Latvijas karaļa runa ir īstenībā 
Latvijas mediju personības, rakstnie-
ka Otto Ozola runa par latviešu tau-
tas bīstamo demogrāfisko stāvokli, un 
kas mums jādara, lai tā nebūtu. Haliki 
Harro-Loita, žurnālistikas profesore 
Tartu, Igaunijā apgaismo žurnālistikas 
paradoksus informatīvā piesārņojuma 
apstākļos. Par šogad uzcelto Latvijas 
Dievturu draudzes svētnīcu uz saliņas 
Daugavā, Klintaines pagastā Liepsa-
lās, raksta Anita Liepiņa.

Grāmatu nodaļā Vitas Gaiķes sa-
kopots jaunizdevumu apskats. Četras 
grāmatas recenzētas: (Juris Šlesers) 
Juka Rislaki. Vilki, velni un vīri / Al-
berta Kronenberga dzīve un daiļrade; 
(Lāsma Gaitniece) Divi romāni no sē-
rijas Mēs. Latvija. XX gadsimts: Lai-
ma Kota, Istaba un Inga Ābele, Duna; 
(Anita Liepiņa) Sibilla Hershey, The 
Girl from Rīga – A Memoir (Meitene 
no Rīgas – Memuārs).

Un pašās beigās, jaunā nodaļā Sli-
denā slīpe, Antons A. Acuraugs, viens 

no visagrīnākajiem JG līdzstrādnie-
kiem, atgriežas mūsu slejās, lai snieg-
tu Varbūt vēl nebijuša tempļa stāstu. 
Runa ir par kādu melnu templi senajās 
Atēnās, kas vērīgam lasītājam varētu 
atgādināt labi pazīstamu melno templi 
mūsdienu Rīgā.

Jaunās Gaitas rudens numuru var 
atrast daudzās Latvijas bibliotēkās. Par 
lētu naudu to var nopirkt Jāņa Rozes 
grāmatveikalos, NicePlace veikalā un 
Latvijas Okupācijas muzeja grāmatu 
galdā. Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli vai piezvaniet, vai arī skatiet 
mājas lapu http://jaunagaita.net/.

Juris Žagariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Uldis Roga ir viens no nedaudziem 
autoriem, kurš iedrošinājies piedalī-
ties konkursā ar akvareli. Savukārt 
Kristaps Priede neaprobežojas tikai 
ar akrila gleznojumu, viņš pievieno 
tam instalācijas priekšmetus, tā izejot 
telpā.

Nobeigumā jāatzīmē balvu iegu-
vēji. Galveno balvu – 3000 eiro un 
Nellijas Skujenieces darināto medaļu 
saņēma Edvīns Kalnenieks par darbu 
pasteļtehnikā Dārzs vakarā. Izstādē 
un šajā konkursā viņa glezna vienīgā 
ataino darba procesu, uzsverot tā ri-
tuāla vērtību, ar ko savulaik arī izcēlās 
Ģederta Eliasa zemnieku darbu attēlo-
jums.

Jelgavas novada simpātiju balvas 
tika pasniegtas Edvardam Grūbem, 
Uldim Rogam un Kristapam Prie-
dem. Liela daļa Edvarda Grūbes glez-
nu saistīta ar viņa dzīvi lauku mājās. 

Viņa darbos bieži caur logu pavērās 
plaši tīrumi kā pasaules telpas simbo-
lisks attēlojums, bet tikpat nozīmīgas 
ir klusās dabas, kurās redzamas zem-
nieku darba dzīves lietas – dakšas, 
abras, lizes, veci krēsli, gultas un citi 
priekšmeti (Abra). Savukārt Uldis 
Roga ir bērnību pavadījis laukos, tā-
pēc blakus pilsētas ainām parasti pa-
rādās Zemgales lauku ainava. Parasti 
viņš nemeklē efektīgas vietas, bet 
vienkāršā ainavā prot atklāt tās dvēseli 
(Svēte). Turpretim Kristaps Priede ir 
vēl tikai maģistrants Latvijas Mākslas 
akadēmijas glezniecības nodaļā. Viņa 
ainavā arumus sedz plāna sniega kār-
tiņa. Varbūt tikko novākti kartupeļi, 
tādēļ ārpus gleznas palikušas kastes, 
kas pievienotas kā instalācijas priekš-
meti (Gaidas)?

Ģederta Eliasa fonda simpātiju 
balvu ieguva Olita Gulbe-Ģērmane, 
kura bija uzgleznojusi pavisam vien-
kāršu kluso dabu Kāršu pupas. Nekā 
jau tur it kā nav, tikai uz brūna galda 

izbirušas baltās pupas, arī bļodā tās sa-
bērtas. Glezna pievelk ar vienkāršību, 
ar ikdienas dzīves poētisku attēloju-
mu. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja, 
Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra 
Rāviņa speciālbalvu dabūja Lolita 
Zikmane par gleznu Vakara migla. 
Kad mākslinieces radošā darbība kon-
centrējās uz ofortu, viņa nereti reālis-
tiski tvertai ainai piešāva klāt kaut ko 
neierastu šim skatam, un viss ieguva 
citu skanējumu. Tagad, kad viņa gal-
venokārt izsakās glezniecībā, Lolita 
Zikmane meža malas skatā ieglezno-
jusi miglas strautiņu, kas tek tam cau-
ri, un tajā piepeši peld zivis. Uzreiz 
skatītājs to var uztvert kā metaforu vai 
alegoriju, arī poētisku īstenības atai-
nojumu.

Interesanti, kā lauku tēma parā-
dīsies pēc trim gadiem, kad notiks 
Ģederta Eliasa balvas nākošā – otrā 
izstāde.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

„Jaunā Gaita“ rudenim
Iznācis žurnāla 290. numurs

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 290 vāks.
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Rīgā sākusies dera-
tizēšana. Kas tas ir? Ko 
prasi kā ačgārnīgs? At-
žurkošana. 

Svētdiena, 6. jūnijs. 
Skatāmies Berģos uz 
TV kādu bērnu prog-

rammu un gaidām Vili Krištopānu, 
kam jau vakar vajadzēja būt mājās no 
vēlēšanu sapulces Līvānos. Intervē-
tājs ir kāds jauneklis, kam trūkst daži 
priekšzobi, bet kas ar šarmu un pro-
fesionalitāti, kāda pietrūkst nevienam 
vien Rīgas TV darbiniekam, intervē 
divas tāda paša vecuma jaunkundzes. 
Viena ir vairāk mājasmātes tips, bet 
otra gan pēc uzvešanās, gan izska-
ta ir pasaulīgāka, lai neteiktu viegla 
rakstura sieviete. Jautājums ir: kādu 
vīru viņas gribētu precēt? Vispirms 
atbild mājasmāte: Es sev gribētu tādus 
vīrus… Te intervētājs veicīgi norauj 
viņai mikrofonu no degunpriekšas un 
pēc pregnantas pauzes, ar meistarīgi 
paceltu vienu uzaci, pārjautā: Vīrus?...

Mājasmāte steidzīgi sevi pārlabo 
un saka, ka viņa gribētu tādu vīru, kas 
dzīvo pa māju. Otra saka, ka viņa gri-
bētu vīru, kas viņai nes daudz dāvanu.

Interesanto interviju pārtrauc te-
lefona zvans. Vilis Krištopans sest-
dienas naktī cietis autokatastrofā un 
ievietots Jēkabpils slimnīcā. Smadze-
ņu satricinājums, lauztas ribas, iespē-
jams, ka savainots mugurkauls. Slim-
nieks ir pie samaņas. Brīnums, ka Vilis 
vispār ir dzīvs. Aizmidzis pie stūres 
un mašīna iebraukusi grāvī, vairāk-
kārt vēlusies apkārt, un viņš izsviests 
ārā. No Jēkabpils slimnīcas rentgena 
miglas bildēm neko nav varēts saprast, 
bet slimnīca tomēr savu pacientu Stra-
diņa klīnikai nav gribējusi atdot. Seko 
ne sevišķi labdabīgas vārdu pārmaiņas 
ar Viļa ģimenes locekļiem. Skaidrais 
prāts uzvar, un viņš tiek pārvests uz 
Rīgu. Pēc pāris dienām radio ziņo, ka 
Krištopāns ievēlēts Saeimā. Tu redzē-
si, – viņš man saka, – Saeimas atklā-
šanas dienā es tur sēdēšu savā labāka-
jā uzvalkā. Viņš tur savu vārdu.

Manā vēstuļkastē
1993. gada 1. februārī man raksta 
Latvijas 3x3 Padomes priekšsēdē-
tājs Jānis Gulbis:

Sveiciens no piesnigušās Latvijas! 
[---] Tāda nu iznāca Tava publikācija. 
Ņem par labu! (Viņš publicēja savā 
žurnālā „Skola un Ģimene“ manas 
bērnības atmiņas.) Uzzināju, ka janvā-
rī Tev ir arī jubileja. Tad nu turies! Līdz 
100 jau nu būtu tā kā jānodzīvo. Vai ne? 
Un Tev pienākas arī honorārs. (rublī-
šos protams). Ko darīt ar šo naudiņu?

* * *

Vēl janvārī no Mirdzas Martinso-
nes:

Uldi,
Cienu Tevi kā aktieri, režisoru, 

rakstnieku, vīrieti utt. Brauc uz Lat-
viju! Tu esi šeit vairāk vajadzīgs! Pat 
vēstules Tu proti lieliski rakstīt. Lai nu 
kā, bet pa jokam sūtu Tev Jaunā gadā 
mazu Latvijas sniega piku (tā jau vai-
rāk dubļu), mūsu jūras vēju (īstas vēt-
ras), egles zariņu ar sveķiem, ja man 
atsūti pretī ķenguru, koala, kādu abo-
rigēnu (vienalga vīrieti vai sievieti). Ja 
nevari noķert, tad aitu ar vilnu... teātrī 
noderēs.

Vispār mēs esam nabagi, bet lep-
ni. Kas notiek Austrālijas teātros? Ja 
iznāk, atraksti!

Daudz tautisku buču!
Mirdza u.c.

* * *
16. martā man raksta Freija Juris 
no Toronto:

Nu jau būs aizskrējis tāds brītiņš, 
kopš tikāmies Toronto. Aiz muguras ir 
Ziemsvētki un Jums Kultūras dienas. 
(---) Lēnām sāku domāt par Latvijas 
apciemojumu. Būsim Rīgā no 10. jū-
nija līdz 28. jūnijam. Būsim Mirdzas 
(Martinsones. U.S.) paspārnē. Par cik 
nu iznāks ciemošanās, to redzēsim, jo 
šiem, sakarā ar dziesmu svētkiem, te-
ātra sezona ir pagarināta līdz otrai jū-
lija nedēļai. Tā nu varbūt iznāks iet uz 
teātriem pat vairāk nekā plānots. Bet 
tas arī nebūtu tas ļaunākais.

Patlaban cīnāmies ar „Jolantu 
Durbi.“ Man Kubulnieks sēž tīri labi, 
vismaz pats esmu tīri apmierināts, vēl 
jāizstrādā pēdējās nianses.

Jācer, ka salasīsim pietiekamu 
skaitu skatītāju, to skaits sāk bīstami 
samazināties.

Nacionālais brauc pa ASV ar 
Stumbres „Suni,“ bet Kanadā viņi ne-
iegriežas.

Nupat nomira Anšlavs (Eglītis 
U.S.), tā kā būs pirms izrādes jāietur 
klusuma brīdis. Mūsu luga būs laikam 
pirmā uz dēļiem pēc viņa nāves.

Jā, un kā Tev veicas ar jauno lugu. 
Tu esi mūsu „trimdas vienīgā cerība.“ 
Grieze tagad rakstīšot tikai romānus, 
gan laikam izmantojot savus iepriek-
šējo lugu sižetus.

* * *
1993. gada 18. jūlijā man raksta 
viena no „Jaunās Gaitas“ redakto-
rēm – Anita Liepiņa:

Nupat pārlasīju Tavu 1991. g. at-
bildi par JG likteni, un mani it īpaši 
saistīja pēdējais teikums: „Turiet to 
būdu pie dzīvības, cik ilgi vien varat!“ 
Viss pārējais vēl ietu, ja tikai nebūtu 
rakstu trūkums. Daudzi tagad publicē-

jas Latvijā, un grāmatām tā ir īstā vie-
ta. JG arī lielā skaitā nonāk Latvijā, tā 
kā ir garantēti arī lasītāji. Tāpēc lūdzu 
paskaties atvilktnēs, ja ir kaut kas vēl 
nepublicēts, tad atsūti.

Visi, kas vien kustēja, aizbrauca 
šovasar uz Latviju. Mēs ar Gunti tik 
palikām uz vietas spēlēties ar mazbēr-
niem.(---) Ar aizturētu elpu, rakstus 
gaidot,

Anita.
* * *

1993. gada 15. septembrī raksta re-
žisors Gunārs Vērenieks:

Kaut kur pasaulē.
Sveiks, Zemniek!
Es zinu, zinu, ka ir pagājuši 6 mē-

neši kopš Tavas pēdējās vēstules sa-
ņemšanas, bet vai kā rakstnieks Tu ne-
domā, ka pusgads „has a nice ring to 
it“ (labi skan). Bez jokiem, es zināju, 
ka Tu esi Latvijā, vismaz tā man Jurī-
tis stāstīja, atbraucis no Rīgas.

Pirms es neaizmirstu, Jums Aus-
trālijā laikam ir lieluma mānija, jo 
domājat, ka Jūsu marka der visā pa-
saulē. (Jeb arī Tu domā, ka pensijā 
aizgājis, es esmu kritis tādā nabadzībā 
Kanadā, ka Tev mani ir jāatbalsta ar 
pastmarkām?) Atzīstos latvieša lep-
numā un sūtu tās Tev atpakaļ, lai gan 
varbūt būtu varējis iemainīt pret vienu 
aliņu. Bez jokiem, atradu tās starp lu-
gas lapām.

Tad sirsnīgs paldies par lugu, bet 
kur es, velns, dabūšu tik daudz cilvē-
ku kopā! Izskatās, ka teātris Toronto 
vēl eksistēs varbūt pāris gadus, tad 
cauri. Tāpēc būtu lieliski, ja varētu 
uzvest vienu lugu par Latvijas pašrei-
zējiem polītiskiem stāvokļiem, saeimu, 
deputātiem Latvijas Neceļu u.t.t. Tev 
taču tagad vajag būt daudz materiālu 
par to. Tu kādreiz (nesalasāms) uzlēkt 
mūsu trimdas varas vīriem un to divko-
sībai – kā tagad Latvijā. Būtu lielisks 
tāds farss. Varbūt pat 3 viencēlieni ar 
vienu tēmu. Vai zini, Tu esi mana vie-
nīgā cerība, kas varētu komiskā veidā 
atspoguļot patreizējo situāciju tur, vai 
konfliktu vietējo un „ārzemnieku“ star-
pā. „Newsflash!“ Vai Tu atceries lugu 
„Pie latviešu miljonāra“, kura, ja atce-
ros pareizi, tika stādīta priekšā kā „Pie 
latviešu miljonāra Amerikā“. Vai to 
varētu pārveidot patreizējai situācijai 
Latvijā, kur vecs trimdas miljonārs at-
griežas dzimtenē, un tur viņam pēkšņi 
rodas visādi radi un bijušie draugi, kuri 
vēlas viņu naudiņu, un lai situācija būtu 
balansēta, arī viņa Amerikas / Austrāli-
jas / Kanadas / Vācijas radi un draugi 
arī vēlas kaut ko iegūt, tad vēl polītiķi, 
mafija un, brālīt balto, kad vēl ierodas 

Šis un tas no manas dzīves (5)
Labas dienas, labi ļaudis!
Ceturtais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475.
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Tūlīt pēc Carolī-
nas* aiziešanas, sagaidu 
Lauru Bulmani. Tā ir 
sagadījies, ka man pie-
teicās divi intervējamie 
gandrīz vienā laikā. 
Laura ir man labi pa-
zīstamu trimdas bērnu 

bērns. Viņa ir Viļa un Martas Vītolu 
bērns, un arī pati man ir labi pazīs-
tama no daudziem Vītolu Fonda un 
Likteņdārza sarīkojumiem. Arī viņa, 
līdzīgi daudziem intervētajiem bērnu 
bērniem, pie manis atnāk ar dāvanu. 
Viņa jau zina, ka esmu viens īsts sal-
dais Dāvītis, kā mani bieži nosauca 
mana memmīte, un atnes man lielu 
tāfeli tumšās šokolādes un paciņu ar 
šokolādē mērcētām mellenēm. Fan-
tastiski. Nu es gandrīz gribu interviju 
atsaukt, lai ķertos pie mellenēm, jo tās 
man garšo bezgalīgi. Bet tik daudz es 
saprotu, ka tas būtu nepiedodami, tā-
dēļ ķeramies pie darba. Izstāstu Lau-
rai, ko no viņas gribu dzirdēt, un viņa 
stāsta:

„Es esmu dzimusi 1963. gadā Ve-
necuēlā, Karakasā, saulainā vietā. 
Mamma vienmēr teica, ka es esmu 
laimīgā Laura. Es ģimenē esmu nu-
mur divi; pirmā ir Kristīne, tad es, tad 

Māra, tad Vilis un tad mazā Martiņa. 
Man saka, ka es esot tāda mierīga, kas 
visu laiž garām, un mani nekas neuz-
trauc. Bet tagad es atkal esmu tāda, 
kas par visu uztraucās, ka tik es kaut 
ko nepareizi neizdaru. Nu man visu 
gribas izdarīt tik pareizi, cik vien pa-
reizi tas ir iespējams. Tagad es šad un 
tad izdaru kaut ko nepareizi. Man ir 
vajadzīgas brilles, bet man nepatīk tās 
vienmēr lietot.

Citādi es esmu mierīga, un tas lai-
mīgais stāvoklis nav mainījies. Es do-
māju, ka bieži vien mēs uztraucamies 
par to, kas nav un nemaz arī nebūs. 
Mēs bieži uztraucamies par tiem slik-
tiem sīkumiem un aizmirstam priecā-
ties par tik daudz labām lietām, kas 
mums ir un, kas ar mums notiek. Tā 
ir mana dzīves filozofija, tikai pašai 
sev jāatgādina. Es pārsvarā esmu mā-
cījusies Venecuēlā, kur es izstudēju 
celtniecību tāpat kā tētis. Es patiesībā 
gribēju studēt mediķos, bet, kā visur 
pasaulē, tur ir diezgan grūti tikt. Tur 
gads vienmēr bija jāgaida, tad es pie-
vērsos celtniecībai. Un pēc diviem 
gadiem es vairs negribēju neko mai-
nīt, jo neko nepatīk atstāt tā – karā-
joties gaisā, un es to celtniecību pa-
beidzu.

Pēc tam es turpināju studijas Ka-
nādā. Turpināju to pašu, bet koncen-
trējos vairāk uz ūdens piesārņošanu 
un ūdens apstrādi. Tur es nodzīvoju 
desmit gadus, apprecējos ar Niku Bul-
mani, tur man piedzima pirmie divi 
puišeļi, un tad mēs pārcēlāmies uz 
Latviju. Mēs to izdarījām jau pirms 
vecāku pārcelšanās, un pēc kādiem 
diviem gadiem uz Latviju pārcēlās arī 
mani vecāki.

Tagad mēs jau Latvijā esam vai-
rāk kā divdesmit gadus. Mūsu jaunā-
kā meita ir dzimusi Latvijā. Latvijā es 
arī nostrādāju vairākus gadus. Iesāku 
pati ar savu biznesu, iesāku ar bērnu 
apģērbu veikalu. Tad es aizgāju uz 
Rīgas domi. Vienu laiku nostrādāju 
tur, bet tagad esmu nevalstiskā or-
ganizācijā. Tā ka es esmu no privātā 
sektora līdz publiskam sektoram uz 
nevalstisko. Esmu bijusi iesaistīta vi-
sos.

Mani vairāk saista tas sociālais. 
Viss tas populisms pāriet, un tas ir 
skumji. Mēs tagad daudz strādājam ar 
brīvprātīgajiem, un viens otru iesais-
ta arvien vairāk, un tas pulciņš kļūst 
arvien lielāks. Tagad daudzi no tiem 

viņa bijušā (atdzīvojusies) sieva, tad es 
Tev saku, skatītāji šeit un Latvijā lauzīs 
durvis, lai to redzētu. Protams, Tev un 
man būtu jāmeklē iepriekš laba paslēp-
šanās vieta, un es esmu dzirdējis, ka 
Fidži salās dažas vietās veči varot turēt 
vairākas sievas! What a way to go! (kas 
par lielisku „karotes nolikšanu“! U.S.)

Bet nopietni – man tiešām ir žēl, ka 
rakstnieki neizmanto šīs situācijas, jo 
zini, 1920’os, kad situācija bija līdzī-
ga, visādi „ģeniji“ rakstīja lugas par 
to. [---]

Es Tev rakstu no Miniapoles, kur 
patreiz sagatavoju lugu šejienes te-
ātrim „Tikumīgais uzdzīvotājs“, vecs 
farss, Latvijā uzvests 1921/22.g. ori-
ģināli laikam rakstīts vācu valodā no 
viena tiem pašiem, kas rakstīja „Spā-
niešu mušu“. Pirmizrāde 7. novembrī 
(esmu šeit 3 nedēļas, tad atpakaļ uz 
Montreālu uz trīs, tad atpakaļ šeit uz 
3 nedēļām līdz izrādei. Redzi, ko var 
darīt, ja esi brīvkungs?) Hei, brīvs no 
kā? No naudas, prāta, seksa vai reu-
matisma? To es vēl neesmu izgudrojis, 
Tev būs man jāpalīdz.

Beigšu muldēt un ceru, ka esmu 
tevi apvainojis pietiekoši, ka sāksi 
lugu rakstīt. Diemžēl, es nevaru no-
beigt savu vēstuli ar Taviem vārdiem 
un teikt, ka es ilgojos tikt lidmašīnā un 
braukt prom. Prom uz kurieni? Mā-

jām? Kur cilvēkam ir mājas, kas gan-
drīz visu mūžu ir meklējis mājas.

Tavs vecais draugs Gunārs.
* * *

Vēstule no karikatūrista Harija Ber-
ga, datēta 1993. gada 19. oktobrī.

Harijs ir trešais trimdas ievēroja-
mākais karikatūrists, dzīvo Kaliforni-
jā. Viņa stils krasi atšķiras no Keiša un 
Rirdāna. Vēstuļpapīrs nosēts ar šar-
žiem. Tur sēd J. Mediņš pie klavierēm, 
Čerčils ar milzīgu cigāru mutē, Mar-
lēna Ditricha un ģen. MekArturs ar 
savu pīpi. Harija zīmējumiem piemīt 
zināma elegance. Viņš raksta:

Sveiks, mīļais Uldi!
Kopš beidzamo reiz bijām tikušies,
Žīdi ar arabiem bija kāvušies,
Sadams ar eļļu bija notašķījies,
Amerikas Devidonieši izķepināju-

šies,
Komūnisti ellē nolaidušies,
Somalijā milijoniem pārbadoju-

šies,
„Homīši“ ar Billu sadraudzēju-

šies,
Ķīnieši ar studentiem izrēķināju-

šies,
Bet Latvija vēl nava pilnīgi atbrī-

vojusies,
Kristopers Kolumbus jau sen uz 

debesīm aizlaidies,
Tik mēs abi vēl jo projām turamies.
Suminu Tevi, dzirdu, ka Tu vēl 

joprojām esi kustīgs un dzīvs kā jūras 

zirdziņš akvārijā. Man idejas nāk ar-
vien vairāk klāt kā krievam blusas, bet 
enerģijas arvien vairāk mūk projām kā 
kaķis no cūkas pūšļa ar zirņiem. Va-
jadzētu vēl vienu atvadu izstādi San-
francisko, savu grāmatu par karikatū-
rām, eseju par īstu draudzību, Rīgas 
ATPŪTAI biografiju ar karikatūrām, 
anekdošu grāmatu u.t.t, u.t.t.

Bet līdz tam laikam atļaušos Tevi 
drusku apgrūtināt. Esi tik labs un no-
sūti vienu no klātpieliktajām kopijām 
no Latvijas sporta laikraksta SPORTS 
Austrālijā iznākušajam latviešu laik-
rakstam. Varbūt, ka viņam (varbūt 
ar Tavu interesi un līdzdalību) būtu 
vēlēšanās kādā atbilstošā gadījumā 
atzīmēt kādu jubilāristisku notikumu, 
sakarā ar Austrālijas kontinenta kād-
reizējiem brīnumbērniem – latviešiem 
Jāni un Ilzi Konrādiem, ievietojot sa-
vās slejās kādu rakstu par viņiem. Un 
otru kopiju, kā mazu suvenīru, Jāņa 
un Ilzes vecākiem Konrādiem, sen. Un 
arī tev mazu suvenīru – sveicienu no 
Rīgas notikumiem – karikatūru izstā-
des 1991.g.

Vislabāko tev vēlot,
Tavs slinkais Harijs.
P.S. Ja gadījumā mans pielikums 

no Rīgas SPORTA tiks izlietots, lūdzu, 
atsūti man vienu kopiju, ko parādīt 
maniem senčiem Viņsaulē.

Uldis Siliņš

Turpmāk vēl

Šis un tas no manas dzīves (5)
Turpinājums no 10. lpp.

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (23)
Trimdas bērnu bērni – Laura un Niks Bulmaņi
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jauniešiem mani sauc par mammu. 
Mēs esam iesaistījušies Latvijas sa-
māriešos, un mums ļoti daudz palīdzī-
bas nāk no Vācijas. Mēs esam patstā-
vīga organizācija, bet tā ir tā kā daļa 
no tās samariešu organizācijas, kas ir 
Vācijā. Viņi ļoti daudz palīdz ārze-
mēs un tagad Latvijai it īpaši. Tagad 
tā palīdzība vairāk pāriet uz Ukrainu, 
Bosniju un citur, kur apstākļi ir vēl 
daudz sliktāki kā Latvijā. Bet vēl jop-
rojām viņi Latviju nav aizmirsuši, un 
viņi te, Latvijā, gribēja ieviest tieši šo 
brīvprātīgo darbu. Tie bija tādi zināmi 
noteikumi, un es to projektu pārņēmu 
un tagad jau pieci gadi pie tā strādāju. 
Mums ir ar citiem laba sadarbība, un 
mēs visu laiku mēģinām nodarboties 
ar labdarību.

Es domāju, ja cilvēks kaut ko zie-
do, tad mums ir pienākums viņiem arī 
atskaitīties un viņam izstāstīt, kur un 
kā mēs viņa ziedojumu izmantojam. 
Tā mēs darām ar visu, ko mēs saņe-
mam. Kam mēs nododam saziedotās 
drēbes, un tāpat ar naudu, kas izman-
tota konkrētam mērķim. Tad mums 
ir labi sakari ar vācu vēstniecību. Pie 
viņiem bija griezusies vācu policija, 
kas bija meklējuši kādu kontaktu ar 
atbildīgu cilvēku, kam var uzticēties. 
Tā mēs iesākām ar viņiem sadarbību, 
un viņi piedāvā palīdzību bērniem ar 
ēdienu skolās. Viņiem latviešu bērni 
ļoti patīk, un viņi mums palīdz jau 
vairāk kā trīs gadus.

Tagad mums šiem bērniem būs 
divu nedēļu nometne, kurā piedalī-
sies 40 bērni. Es kopā ar citiem pie-
ciem audzinātājiem esam atbildīgi 
par šo nometni. Mums tur būs bērni 
no SOS Ciemata, no Grašu ciemata 
Valmierā un mums ir lauku bērni. 
Mēs meklējam tādus bērnus, kas ir to 
pelnījuši. Tādus, kas labi mācās; nu 
tādus, kas ir labi bērni. Tas koordina-
tors Vācijā ir viens policists. Nomet-
ne būs Vācijā un būs tuvu Diseldor-
fai. Šogad mēs brauksim ar autobusu, 
citas reizes esam braukuši ar prāmi, 
bet tad ceļš iznāk ļoti garš. Bērni visi 
atbrauks uz Rīgu un tad kopā ar au-
tobusu, un mēs piestāsimies Berlīnē. 
Tur viņiem vienu dienu būs iespēja 
apskatīt Berlīni, un tad vakarā mēs 
braucam tālāk, lai viņiem nav tik 
daudz tās sēdēšanas.

Pēc tam mums tūlīt ir tikšanās ar 
samāriešiem, kur mēs iesaistīt jaunie-
šus. Mēs meklējam vienu tēmu, kas ir 
aktuāla Eiropā. Šogad mūsu tēma ir 
sieviešu līdztiesības, citu reizi ir biju-
šas jauniešu iespējas studēt ārzemēs. 
Jau pagājušo gadu mums bija tādas tā 
kā cīņas; viens puika bija tā kā māsa 
un brauca līdzi neatliekamai palīdzī-
bai, un tad radās viena grupa, kas tei-
ca, ka māsām jābūt sievietēm. Tad mēs 
sākām protestēt, kāpēc māsas var būt 
tikai sievietes. Ja ārsti var būt vīrieši, 
un pat vairāk mums ārsti ir sievietes. 

Tas mums pamudināja šogad runāt par 
sieviešu līdztiesībām.

Tad mēs viņam likām izpētīt situā-
ciju savā valstī un pēc tam mēs viņam 
uzdodam jautājumus. Tad mēs saejam 
kopā un iepazīstamies ar vispārējo si-
tuāciju. Tad jaunieši izstudē situāciju 
kāda ir katrā valstī, un tad mēs deba-
tējam vispārīgi, kādas lietas var vai 
nevar mainīt. Tad mēs varam kaut ko 
ieteikt parlamentam. Mēs tam iesnie-
dzam tādu rezolūciju, ko mēs esam re-
dzējuši par problēmām, un ko mēs, kā 
jaunieši, varam ieteikt.

Tas ir tāds liels un ļoti foršs pasā-
kums. Bieži tas parādās presē un pa 
retam televīzijā, un mums vairs nelie-
kas, kas tas ir kaut kas nesvarīgs. Sa-
protams, ka jauniešiem par to ir liels 
prieks un atpūta, bet viņiem tas ir arī 
darbiņš un pienākums. Tad viņiem ar 
arī interesanti redzēt, kā tas notiek 
citās valstīs. Tad viņi domā, ka viss 
Vācijā ir tik labi, ka viņi brauks tur 
un pelnīs lielu naudu. Bet tad man ir 
jāsaka, lai padomā un salīdzina arī iz-
maksas. Tad viņi saprot, ka izmaksas 
tur arī ir ļoti augstas, un sāk pārdomāt 
ar realitātes uztveri.

Tā mēs mācām bērniem, ka ir 
jāskatās līdzvērtīga situācija. Tev ir 
jāskatās arī uz to, kādi ir tie darba 
apstākļi. Parasti tie ir ļoti reglamen-
tēti. Latvijā tomēr tu esi drusciņ brī-
vāks. Tāpat sievietēm, salīdzinot ar 
citām valstīm, kad piedzimst bērns, 
tu nevari aiziet no darba pirms viņš 
piedzimst, un pēc tam tev nemaksā 
māmiņas algu nemaz, kur nu vēl uz 
pusotru gadu kā pie mums Latvijā. 
Tāpat arī, kad tev bērns ir slims, tā ir 
tava problēma; tu nevari paņemt sli-
mības lapu.

Mēs tomēr neaptveram, cik Lat-
vijā cilvēki tomēr ir humāni, varbūt 
ne cik humāni, bet cik tomēr dažādi. 
Tikai te bieži daudziem ir viens un tas 
pats aizbildinājums: „Visi tā dara.“ 
No vienas puses es domāju, ka mēs 
esam viena ārkārtīgi strādīga tauta, 
bet no otras puses, vai tas ir no tā bi-
jušā režīma, vai kā; – tā neatbildības 
sajūta gan mani kaitina. Bieži vien 
tu dzirdi, ka tas nav viņa uzdevums, 
un tas viņam nav jādara, vai tas nav 
ierakstīts viņa darba pienākumos. Ār-
prāts, taču darba pienākumos nevar 
ierakstīt, ka tev birojā būtu jāsavāc 
papīri, kas nomesti zemē. Jādomā ar 
galvu, un pašām tas būtu jāsaprot. Tas 
man bija tāds kultūras šoks. Tieši tā 
ētiskā un tā atbildības sajūta. Es to re-
dzēju arī domē, ka tie paši darbinieki 
man pasaka: „Nu neiznāca.“ Nu kā 
var kas neiznākt? Te tā pienākuma sa-
jūta kaut kā klibo.

Bet daudzi tiešām ir ļoti kompe-
tenti cilvēki, nevar teikt, ka visiem tā 
klibo. Daudz tādu strādā tieši ar ve-
selības jautājumiem, viņiem viss ir 
korekts, un vienmēr viss tiek paveikts 
laicīgi. Diemžēl daudziem tā bagāža 
velkas līdzi. Bet, paldies Dievam, si-
tuācija uzlabojas, un šī parādība kļūst 

arvien retāka, un ar nākošo studentu 
ģenerāciju tā kļūs vēl mazāka un izzu-
dīs vēl ātrāk. Vispārīgi Latvijā ir ļoti 
daudz skaistu lietu. Naidīgu cilvēku 
ir ļoti maz. Viņi ir ļoti atturīgi, bet 
ļoti laipni. Es domāju, ka tas bērnam 
ir jāmāca jau no mazotnes. Tas ir pie-
nākums pret sabiedrību. UN Latvijā 
viens otram palīdz ļoti bieži. To mēs 
redzam it sevišķi tad, kad jāpalīdz kā-
dam slimam cilvēkam, it sevišķi bēr-
niem.

Tagad pastāstīšu par savu vīru 
Niku Bulmani. Viņu es iepazinu tā-
dēļ, ka viņš bija mana brālēna labā-
kais draugs. Tas notika Toronto. Viņš 
īstenībā ir brālēns manam tētim, bet 
viņš Nikam bija labs draugs. Niks par 
mani ir četrus gadus vecāks un ir dzi-
mis 1959. gadā. Arī viņš ir izstudējis 
celtniecības inženieriju, un maģistra 
grāds viņam ir biznesa vadībā. Ta-
gad Latvijā viņš ir Air Baltic padomes 
priekšsēdētājs.

Ja man jārunā par viņu kā cilvēku, 
tad man jāsaka, ka viņš ir ārpus kārtas 
apķērīgs un viņam ir ārpus kārtas sa-
pratne par skaitļiem, ekonomiku, par 
situāciju. Varētu teikt, ka viņam uz 
to ir Dieva dāvana, un viņš ir arī ļoti 
apzinīgs. Tai ziņā viņš ir ļoti līdzīgs 
manam tēvam. Tāpēc viņš arī ļoti pa-
tīk manam tēvam. Nika tēvs bija pro-
fesors tehniskā universitātē, un viņš 
ļoti daudz nodarbojās ar mākslu. Par 
to viņš rakstīja žurnālā Jaunā gaita; 
tāpēc arī Nikam ir laba mākslas izjūta 
un viņš daudz no tās saprot. Bērniem 
viņš ir labs tētis un man –labs vīrs. Tas 
arī ir, apmēram, viss, ko par viņu varu 
pastāstīt.

Latvijā ir viena grupa cilvēku, kam 
tu vari palīdzēt un palīdzēt, bet viņi kā 
nevar, tā nevar tikt uz zaļa zara. Tas kā 
bērt caurā maisā; viņiem viss kaut kā 
izslīd no rokām, un atkal viņi ir sliktā 
situācijā. Būtu jāpalīdz atkal, bet tas ir 
velti.“

Tas arī ir viss, ko Laura man stāsta 
par sevi un to, ko viņa dara Latvijā. Uz 
brīdi mēs tāpat pa draugam papļāpā-
jam un pārspriežam Latvijas politiku, 
bet tā mums nepatīk ne vienai, ne ot-
rai, un drīz vien viņa aizskrien savās 
daudzajās darīšanās.

Tā manos sarakstos rodas arvien 
vairāk to Latvijas trimdas bērnu bēr-
nu vārdu, un es jau sen zinu, ka visus 
nekad nevarēšu aprakstīt. Tāpēc tagad 
mēģināšu noķert tos, kurus man izdo-
das sarunāt un ar kuriem ir vērts ru-
nāt. Tas ir tos, kas Latvijai dara kaut 
ko vērtīgu, vai mazākais – audzina 
šeit jaunus latviešus. Divdesmit devi-
ņus esmu jau paspējusi satikt un paru-
nāties. Vēl ceru atrast kādus 15, ar ko 
vērts runāties, un tad domāšu, kā tos 
visus dabūt vienā grāmatā.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

* Red.: Interviju „Trimdas bērnu bēr-
na otra pusīte Carolina Vītola“ var 
lasīt LL468.

Trimdas bērnu bērni... (23)
Turpinājums no 11. lpp.
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iekšējās brīvības un visas sabiedrības 
kopīgo ideālu tuvināšanā. Žūrija īpaši 
atzīmēja konkursam iesniegtā maketa 
nolasāmības pakāpi, ieguldīto darbu 
un kvalitatīvo izpildījumu.“

2. vieta un 1000 eiro balva – māks-
liniekam Gļebam PANTEĻEJE-
VAM un arhitektam Andrim Veide-
manim par ieceri BRĪVĪBAS KOKS. 

No autora apraksta: „Pieminekļa 
risinājums – metaforiska, laikmetīga 
struktūra Brīvības koks. Tās idejiskais 
pamats ir brīvība kā absolūta vērtī-
ba. […] Zedelgemas POW nometnē 
1945. gadā latviešu karagūstekņu iz-
veidotais Brīvības pieminekļa makets 
ir unikāls artefakts, kas palīdz izprast 
šo vīru un viņu dzimtenes traģēdiju, 
spilgti izgaismo brīvības – nebrīves jē-
dzienu attiecības. Brīvības koka kom-
pozīcijas struktūra sasaucas ar trim 
zvaigznēm Brīvības pieminekļa skulp-
tūras rokās Rīgā.“

Žūrijas vērtējums: „Mākslinieks 
savu ieceri izteicis atpazīstamajā, tei-
cami koptajā profesionālajā rokrakstā, 
kurā dominē – formu lakonisms, meta-
fora, atšķirīgu materiālu apvienojums. 
Koks, kā dzīvības un brīvības simbols, 
ir plaši izplatīts tēls pasaules kultūras 
mākslinieciskajā pieredzē. Žūrija aug-
stu novērtēja silueta un apjoma risi-

nājumu. Zināmas iebildes radīja funk-
cionālā iederība konkrētajā vietā un 
piemiņas zīmes abu apjomu (pamatnes 
un lapotnes) stilistiskā vienotība.“

3. vieta un 500 eiro balva – māks-
liniekam Paulam JAUNZEMAM par 
ieceri TRĪS ZVAIGZNES.

No autora apraksta: „Pieminekļa 
apjoms iecerēts kā vertikāls akcents ap-
kārtnes horizontālajā plaknē ar tajā ie-
kodētu vēsturisko notikumu vēstījumu, 
simbolizējot ieslodzīto karavīru atšķir-
tību no dzimtenes, viņu kopības spēku 
un nelokāmu ticību Latvijai. Kompozī-
cijas vertikāli vainago trīs zvaigznes, 
kas simbolizē dzimteni Latviju.“

Žūrijas vērtējums: „Granīta bloku 
arhitektoniskais sakārtojums skaidri 
virzīts uz nepārprotamu domas nola-
sījumu – atšķirīgajos apjomos, akmens 
krāsu izvēlē (balts – melns), virsmas 
apstrādē (matēts – pulēts), informatīvā 
materiāla izmantojumā, kā suverēnas 
detaļas un funkcionālas nozīmes vērtī-
ba. Korekts un savā ziņā pārliecinošs 
darbs, kas atklāj mākslinieka izpratni 
un amata prasmes tradicionāli aprobē-
tu memoriālu tapšanas pieredzē. Žūri-
jas diskusijas raisījās par vienkāršotu 
mākslinieciskā tēla risinājumu sarež-
ģītās tēmas atklāsmē un inovāciju ne-
pietiekamību, kā sabiedrības radošajai 
iztēlei, tā tehnisko paņēmienu jomā.“

Latvijas Okupācijas muzejs
18.09.2017.

„Pieminekli Brīvībai“
Turpinājums no 2. lpp.

2. vieta – Gļeba Panteļejeva un arhi-
tekta Andra Veidemaņa iecere „Brīvī-
bas koks“.
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3. vieta – Paula Jaunzema iecere „Trīs 
zvaigznes“.
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Konstantīns Pupurs
Atmodas karognesējs

Kā iespējams, ka Konstantīns vēl 
vakar bija ar mums, bet jau šodien par 
viņu jādomā kā par vēsturisku perso-
nību? Šo stalto vīru vairs nesatiksim, 
bet viņa iemītās pēdas ir paliekošas, 
par tām runās vēl arī nākamās paau-
dzes. Viņa dzīves spars, inteliģence, 
dziļā mīlestība uz savu tautu un lat-
viešu valsts brīvību bija iedvesmojošs 
paraugs daudziem.

Latvijai liktenīgajā 1988. gadā 
Konstantīns Pupurs kļuva par vie-
nu no atmodas saucējiem, viņam tajā 
bija īpaša loma. Pārvarot stindzinošas 
bailes, pašā Rīgas centrā pēc ilgajiem 
okupācijas gadiem atkal tika pacelts 
latviešu valstsnācijas sarkanbaltsarka-
nais karogs.

Konstantīns Pupurs – politologs, 
vēsturnieks, valodnieks, Irākas kara 
dalībnieks, grupas Helsinki-86 cīnī-
tājs, Latviešu virsnieku apvienības 
un studentu korporācijas Fraternitas 
Lataviensis biedrs, kopš 2010. gada 
partijas Visu Latvijai! valdes loceklis.

Dzimis 1964. gada 5. martā Rīgā. 
No 1983. gada Konstantīns studē Mas-
kavas Vēstures un Arhīva institūtā, no 
kura izslēgts 1986. gadā par pretpadom-
ju aģitāciju un propagandu. Tanī pašā 
gadā iestājas Latvijas Valsts Universi-
tātes Vēstures un Filozofijas fakultātē, 

taču arī šeit studijas pārtrūkst, jo pēc 2 
gadiem, iestājoties grupā Helsinki-86, 
tiek ierosināta izraidīšana no PSRS.

1988. gada 14. jūnijā, Konstantīns, 
neraugoties uz okupācijas varas pret-
darbību, pirmais komunistu režīma 
laikā iznes sarkanbaltsarkano karogu 
cauri Rīgai – no Brīvības pieminekļa 
līdz Brāļu kapiem. Dažas dienas vē-
lāk, K. Pupuram un viņa mātei atņem 
padomju pavalstniecību un liek atstāt 
PSRS uz visiem laikiem.

1992. gadā Konstantīns atgriezās 
nu jau it kā brīvajā Latvijā. Taču drīz 
no tiem pašiem spēkiem viņš saņem 
jaunus draudus ar prasību neiesaistīties 
politiskās aktivitātēs. Viņš tiek izsekots 
un brutāli piekauts. Tādēļ 1993. gadā 
Konstantīns ir spiests atgriezties ASV.

1999. gadā Konstantīns ar izcilību 
beidz Masačūsetsas Universitāti Bos-
tonā, iegūstot bakalaura grādu vēsturē. 
2003. gadā ar maģistra grādu absolvē 
Londonas Ekonomikas un Politisko zi-
nātņu augstskolu, vienlaikus apgūstot 
angļu, vācu un franču valodas.

Konstantīns strādā ASV Muitas un 
Imigrācijas departamentā, 2004. gadā 
iestājas ASV Kara flotē un pēc trīs 
gadiem saņem ASV armijas leitnan-
ta pakāpi. No 2007. gada dienē Irākā 
un Vācijā, saņemot vairākus apbalvo-

jumus. 2010. gada martā Konstantīns 
atgriežas Latvijā.

Vēl sestdien, 9. septembrī Kon-
stantīns priecīgs tikās ar draugiem, bet 
vakarā, sirds nepietiekamības dēļ, pār-
agri un negaidīti devās mūžības ceļos.

Šī ir ļoti skumja diena visiem lat-
viešu patriotiem, jo esam zaudējuši 
cīņu biedru un uzticamu draugu.

Paldies Konstantīn, par drosmīgi 
noieto dzīves ceļu.

Visdziļākā līdzjūtība Konstantīna 
tuviniekiem, īpaši viņa 8 gadus veca-
jam dēliņam Ivaram.

Jānis Rožkalns
* * *

Jānis Vēveris (Helsinki 86 Rīgas 
nodaļa): „Konstantīns Pupurs man 
paliks atmiņā ar aizrautību, atvērtību 
jauniem pasākumiem un drosmi tos 
īstenot. H-86 vidū Konstantīns izcēlās 
ar savas darbības sabiedrisko vērienu. 
Sākumā tie bija kontakti ar krievu di-
sidentiem, kas vēlāk, viņam jau trimdā 
esot, turpinājās sadarbībā ar Rietumu 
organizācijām un žurnālistiem. Tajā 
laikā tas mums bija ārkārtīgi svarīgi.

Miervaldis Krims (Helsinki 
86 Rīgas nodaļa): „Jauns. Straujš. 
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DV Adelaides nodaļa ar skumjām paziņo, 
ka mūžības leģionāru pulkam pievienojies DV Adelaides nodaļas Mūža biedrs

ARTŪRS BERĶIS
dzimis 1926. g. 3. augustā Saldū, Latvijā

miris 2017. g. 14. septembrī, Adelaidē, Austrāliijā

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Vienu vietiņu sev vēlos,
Kur kādreiz mierīgi
Tad varēšu es dusēt,
Par tēvu zemi klusēt,
Kas man tik dārga bij’.

un tad ieskrietu uz pāris vārdiem no 
dienesta pienākumiem brīvajos brīžos. 
Viņam bija plāni par laimīgu ģimeni 
ar bērniem, māju, darbu savā zemē, jo 
neko no tā viņš vēl savā mūžā nebija 
piedzīvojis. Ņemot vērā viņa izcilo iz-
glītību, bagāto dzīves un darba pieredzi, 
valodu zināšanas, tas likās pašsaprota-
mi. Visus savus nelielos ietaupījumus 
viņš atdeva par mazu krāsns apkures 
dzīvokli un zemes gabalu Inčukalnā.

Viņš jau bija piedāvājis sevi Aizsar-
dzības ministrijā un Latvijas Armijā, 
bet acīmredzot, nebija tur noderīgs. Ab-
surds, bet kaut cik derīgs viņš izrādījās 
Saskaņas vadītajā Rīgas pašvaldībā, 
kura divu mēnešu kursos deva iespēju 
apgūt pašvaldības policista iemaņas un 
darbu ar 400 Ls algu mēnesī. Konstan-
tīnam atkal bija uniforma, un viņš labi 
prata tikt galā ar dažādās valodās runā-
jošajiem iereibušajiem Rīgas viesiem.

Konstantīna Pupura iestāšanās par-
tijā Visu Latvijai! bija nozīmīgs atbalsts 
politiskajam spēkam, kas vēl nebija ti-
cis pie varas un tādēļ ļoti viegli pozi-
cionējams kā ekstrēmistiski noskaņotu 
jauniešu grupiņa. 2010. gada oktobrī 
viņš piedalījās 10. Saeimas vēlēšanās 
NA Rīgas sarakstā kā sestais pēc tā-
dām vēsturē ierakstītām personībām 
kā Hārdijs Parādnieks un Dmitrijs 
Mironovs. Arī nākamajās ārkārtas 
vēlēšanās negāja labāk, par spīti tam, 
ka necilā Rīgas pašvaldības policista 
forma tika nomainīta uz Jūras Akadē-
mijas uniformu. Konstantīns Pupurs 
nebija paguvis iegūt popularitāti tautā, 
kas neko daudz nezina par saviem va-
roņiem. No metodiķa un lektora amata 
Jūras Akadēmijā viņš ātri atteicās, jo 
transporta izdevumi no Inčukalna pār-
sniedza algas apmēru.

Vīlies cerībās, 2012. gada ziemā 
Konstantīns taisījās doties projām – 
Francijā viņam bija iespējams dabūt 
pietiekami labi apmaksātu darbu, bet 

draugu un domubiedru iedrošināts, to-
mēr palika Latvijā.

Pēdējos gados Konstantīns Pupurs 
strādāja Saulkrastos par īpašumu pār-
valdnieku, nomierinājās un iesakņojās 
atpakaļ savā zemē. Pamazām pārdodot 
no agras jaunības veidoto monētu ko-
lekciju, viņš uzcēla māju, audzināja 
savu dēliņu Ivaru un ar lielu prieku un 
aizrautību nodarbojās ar praktisko ar-
heoloģiju. Konstantīns tik ļoti gribēja, 
lai dēls aug par latvieti, un laikos, kad 
viņa sieva ukrainiete dzīvoja Latvijā, 
apmeklēja latviešu bērnudārzu. Viņš 
ļoti lepojās, ka viņa puika runā lat-
viski. Liels trieciens viņam bija mātes 
nāve 2016. gada rudenī.

Konstantīns Pupurs paliks ie-
rakstīts Latvijas vēsturē kā viens no 
drosmīgākajiem mūsu valsts karog-
nesējiem. To tagad ir grūti aptvert, ko 
nozīmēja iznest Latvijas karogu cauri 
Rīgai tajā ne tik tālajā 1988. gadā. Sa-
runās ar viņu sapratu, ka viņš bija ga-
tavs mirt kuru katru brīdi. Dīvaini, ka 
mums nevienam neienāca prātā viņu 
izvirzīt kāda valsts apbalvojuma orde-
ņa saņemšanai. 

Tomēr tur, kur viņš tagad ir, cilvē-
ku piešķirtiem apbalvojumiem un atzi-
nībai maza vērtība.

Un varbūt labi, ka viņš netika ie-
vēlēts ne 10., nedz arī 11. Saeimā un 
arī nedabūja prestižu darbu kādā mi-
nistrijā. Viņš nekad neiemācītos slēgt 
kompromisus ar sirdsapziņu. Konstan-
tīns Pupurs bija un līdz galam palika 
viņš pats – karsts vai auksts, bet nekad 
izspļaujams. Viņš izmantoja katru ie-
spēju godināt savu valsti un tās karo-
gu un prata atšķirt mūžīgo no laicīgā. 
Konstantīns bija kristietis un patiesi 
ticēja Dievam, kā daudzi izredzētie, 
kas mirkli pabijuši vai ieskatījušies El-
les dzīlēs un atgriezušies dzīvē. Un, ko 
ir visgrūtāk iemācīties – viņš prata arī 
lūgt piedošanu un piedot.

Un paldies Dievam, ka viņš at-
griezās, un viņa augums tiks guldīts 
Latvijas zemē. Mēs, palikušie, varam 

tikai cerēt, ka mūs sagaida šāds gods, 
jo mums nav apsolīta vēl viena diena 
uz zemes un tieši kāda tā būs. Šķiet, 
ka Konstantīns to apzinājās labāk par 
daudziem citiem.

Šodien uz viņa zārka slīgs krāš-
ņi un dārgi ziedu vainagi, skanēs pie 
varas esošo politiķu runas, jo miruši 
varoņi ir noderīgāki par dzīviem. Mi-
rušai miesai vieglāk parādīt draudzību 
un godu nekā dzīvam un nepakļāvī-
gam garam. Nezinu, vai Konstantīns 
uz to noraudzīsies ar draudzīgu smai-
du no mākoņa maliņas, vai pāris as-
prātīgām piezīmēm, bet es domāju, ka 
tieši tā tas varētu būt.

Gaišu ceļu Tev pie tā, kas MŪ-
ŽĪGS un NEMAINĪGS, Konstantīn!

UZZIŅAI: Konstantīns Pupurs 
dzimis 1964. gadā, Latvijas un ASV pil-
sonis. Konstantīns Pupurs bija pirmais, 
kas pēc ilgiem padomju okupācijas ga-
diem 1988. gada 14. jūnijā iznesa cauri 
Rīgai Latvijas karogu. Pēc šīs akcijas 
viņam atņēma pilsonību un ar 100 do-
lāriem kabatā izraidīja no PSRS. Pēc 
atgriešanās Latvijā 1992. gadā mūsu 
valsts neatkarībai naidīgi spēki Kon-
stantīnam Pupuram vairākas reizes 
piedraudēja un pēc Skrundas lokato-
ra uzspridzināšanas, kurā viņam tika 
dots gods piespiest pogu, Konstantīns 
Pupurs tika smagi piekauts un, glābjot 
savu dzīvību, atkal pameta valsti. Bei-
dzis trīs augstskolas – LVU 1994. gadā, 
Masačūsetsas Universitāti ASV 
1999. gadā un Londonas Ekonomi-
kas un politisko zinātņu skolu Anglijā 
2003. gadā. Vēstures maģistrs un po-
litologs. Irākas kara veterāns, vairāku 
ASV armijas apbalvojumu īpašnieks, 
brīvi pārvaldīja vairākas svešvalodas. 
Izstrādājis mācību programmu ASV 
militārajām mācību iestādēm Eiropas 
ģeopolitiskās vēstures jautājumos, ko 
lieto ASV armijas virsnieku apmācībā. 
Viņš bija un līdz galam palika viņš pats.

Ieva Dāboliņa
15.09.2017.

Laikrakstam „Latvietis“

Uz redzēšanos, Konstantīn! 
Turpinājums no 1. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 22. sept., plkst. 18.00 pa-
vasara pirmā LAIMĪGĀ STUNDA 
ar meksikāņa piegaršu (nevis mēne-
ša pēdējā piektdienā kā ierasts) no 
plkst. 18.00. Ēdiens un atspirdzināju-
mi par draudzīgām cenām. Visi mīļi 
gaidīti Adelaides latviešu nama Tāla-
va omulīgajā kafējnicā!
Sestdien, 23. sept., plkst. 10.00 Tāla-
vā Latviešu skolas sarīkojums.
Svētdien, 24. sept., plkst. 14.00 Tāla-
vā LU gadasvētku akts.
Otrdien, 26. sept., plkst. 19.00 Tā-
lavas kafejnīcā Latviešu kooperatīva 
valdes sēde.
Ceturtdien, 28. sept., plkst. 11.00 
ALB namā LAIMAS ugunsdrošības 
kursi. Visi laipni aicināti noklausīties 
visu par dažādiem ugunsgrēkiem un 
to nodzēšanu. Kurss ilgs vienu stundu, 
kam sekos siltas pusdienas. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 25. sept.
 

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. okt., plkst. 11.00 17. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 23. sept., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 24. sept., plkst. 11.00 Ka-
pusvētki Mount Thompson Memorial 
Gardens. Šogad nobeigsim 3 gadu 
ciklu, godinot un pieminot mūsu aiz-
gājējus, pieliekot latviešu karodziņus 
tiem, kuru piemiņas plāksnes, atrodas 
Mount Thompson Memorial Gardens, 
kā pagājušos gados Hemmantas un 
Mt. Gravatt kapsētās. Lūdzam visus 
piedalīties – iesaistiet arī savus bērnus 
un mazbērnus! Ņemiet līdzi groziņus, 
atspirdzinājumus un kādu dārza krēslu 
vai segu, kur pasēdēt zālīte, un cerams 

arī saulītē. Sapulcēsimies pie East 
Chapel auto novietnes plkst. 11.00, kur 
saņemsiet karodziņus un norunāsim, 
kuru dārza daļu jūs apstaigāsiet. Pēc 
tam sanāksim kopā pieminēt aizgājē-
jus un dalīsimies atmiņās.

Kanberā
Sestdien, 23. sept., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības Izskrien 
Latviju pasaulē. Satikšanās un izstai-
gāšanas vieta ir priekšpilsētā Dunlop. 
Satikties parkā pie West Belconnen 
Pond – iepretīm 28 Percy Begg Circuit.
No 21. sept. līdz 2018. g. 30. janvārim 
latviešu fotogrāfa Pētera Dombrovska 
(1945-1996) 70 darbu izstāde Austrāli-
jas Nacionālā bibliotēkas Izstāžu zālē 
(Exhibition Gallery, Ground Floor). 
Pēteris Dombrovskis bija viens no pa-
saules vadošajiem dabas fotogrāfiem, 
un viņa Tasmānijas mežu fotogrāfijas 
mainījušas veidu, kā austrālieši domā 
par apkārtējo vidi. Austrālijas Nacio-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. septembris
Agris, Agrita
1935. ALTA aktrise Ilga Puide.

25. septembris
Rodrigo, Rauls
1887. komponists, vijolnieks Jūlijs 
Sproģis.
1921. dziedātāja Geņa Janmeija.
1927. žurnālists, rakstnieks Gunārs 
Ievkalns.

26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts
Valodu diena Eiropā
1917. rakstnieks Voldemārs Zariņš.
1937. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 

Jolanta Lūse.
1942. dzejnieks Andris Zauers.

27. septembris
Ādolfs, Ilgonis
Pasaules tūrisma diena
1817. Rīgā, Pils laukumā uzstādīta Uz-
varas kolonna par godu Krievijas Im-
pērijas uzvarai 1812. gada karā.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Eduards Lēmanis.

28. septembris
Sergejs, Lana, Svetlana
1942. politologs, Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš.

29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails
Miķeļdiena
1887. sabiedrisks darbinieks, rakst-
nieks Sīmanis Berģis.
1923. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Ērika Stokāne.
1939. mākslinieks Jānis Šēnbergs (Jan 
Senbergs).
1962. koktēlnieks Jānis Straupe.

30. septembris
Elma, Elna, Menarda
1867. dzejnieks Pavasaru Jānis (īstajā 
vārda Jānis Veismanis).
1964. mācītājs Dainis Markovskis.  ■

Trauksmains. Nepiekāpīgs – melu un 
despotisma priekšā. Goda un cieņas 
bruņinieks.“

Pāvils Brūvers, bīskaps emeritus: 
„Viņš bija tas, kurš pirmais Tautas 
atmodas laikā publiski pacēla Latvi-

jas sarkanbaltsarkano karogu un to 
iznesa cauri visai Rīgai – no Brīvības 
pieminekļa līdz Brāļu kapiem. Ar šo 
uzdrīkstēšanos viņš ir iegājis mūsu 
tautas vēsturē.“

Mācītājs, Dr.theol. Guntis Kal-
me: „Nācijas varoņgaru veido cilvēki, 
kuru pašaizliedzība un pašuzupurēša-
nās liek sevi iemūrēt tās pamatos. Kon-

stantīnam piemita nepieciešamība pēc 
brīvības un cīnītāja aicinājums. Viņa 
nesamierināšanās, uzdrīkstēšanās un 
drosme veidoja to cīnītāja garu, kas 
iedvesmoja un bija paraugs mūsu tau-
tai. Tas pats karogs, kuru viņš iznesa 
cauri Rīgai 1988. gada 14. jūnijā, nu 
pārklās un pavadīs viņu pašu ceļā uz 
mūžību.“ ■

Konstantīns Pupurs
Turpinājums no 13. lpp.

sadarbības ar diasporas zinātniekiem 
potenciālos ieguvumus gan valstij, 
gan pašiem zinātniekiem. Cits jautā-
jums – cik lielā mērā tās ir apzinātas 
un tiek izmantotas.“

Jautājums par zinātnieku tīkloša-

nos īpaši aktualizējies arī saistībā ar 
2018. gada jūnijā plānoto IV Pasaules 
latviešu zinātnieku kongresu.

Sadarbība ar Latvijas diasporu ir 
kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem 
Ārlietu ministrijas rīcības virzieniem: 
veicināt diasporas politisko un pilso-
nisko līdzdalību, saglabāt tās saikni ar 
Latviju un latvisko identitāti, stiprināt 

sadarbību ar tautiešiem ārzemēs.
Aptaujas anketu iespējams aizpil-

dīt līdz 15. oktobrim vietnē:
http://www.questionpro.com/a/
TakeSurvey?id=5811118

LU DMPC aktualitātēm var sekot 
līdzi mājaslapā http://www.diaspora.
lu.lv

LR Ārlietu ministrija

Latviešu zinātnieki ārvalstīs
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. septembrī.
€1 = 1,48910 AUD
€1 = 0,88680 GBP

€1 = 1,62770 NZD
€1 = 1,20070 USD

nālās bibliotēkas krājumā ir pāri par 
3000 Dombrovska darbu. https://www.
nla.gov.au/exhibitions/dombrovskis“
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 8. okt., plkst. 13.00 Refor-
mācijas atceres dievkalpojums Sv. Pē-
tera baznīcā, Reid. Kalpos mācītājs 
Guntars Baikovs no Dienvidaustrāli-
jas. Pēc dievkalpojuma ierastais saiets 
baznīcas zālē, kur pie pašu gādātiem 
groziņiem un siltiem vai vēsiem at-
spirdzinošiem dzērieniem pakavēsi-
mies un iepazīsimies tuvāk ar mūsu 
tālo ciemiņu.

Melburnā
Piektdien, 22. sept., plkst. 18.00 Leo-
na Samuļa izstādes SOLID DISINTE-
GRATIONS atklāšana Soma Art Gal-
lery, 421 Sydney Road.
Sestdien, 23. sept., plkst. 10.00 – 14.00 
MIĶEĻDIENAS sarīkojums Latvie-
šu Ciemā. Tirdziņš no plkst. 10.00 
(Rokdarbi, ēdieni, gardumi); Loteri-
ja – Laimes rats; Plkst. 12.00 Siltas 
pusdienas – $10; Dažāda veida kūkas 
un kafija; Plkst. 13.00 Muzikāli priekš-
nesumi.
Piektdien, 29. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 7. okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 24. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 1. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 8. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 24. sept., plkst. 12.00 
Latviešu biedrības pilnsapulce un 
plkst. 13.00 visi aicināti uz latviešu 
biedrības rīkoto Zupu pusdienas.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 1. okt., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Ceturtdien, 28. sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 30. sept., plkst. 15.00 Lat-
viešu namā Latvijas Universitātes di-
bināšanas atceres akts. Indriķa Kalni-
ņa sel! uzruna. Svētku runu teiks fil! 
Andrejs Medenis, Latvus. par Vete-
rinārmedicīnas attīstību pēdējā gad-
simtenī. Pec akta saviesīgs brīdis ar 
atspirdzinājumiem.
Ceturtdien, 5. okt., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.

Svētdien, 24. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums. Piedalas 
SLVK. Pēc dievkalpojuma Pļaujas 
svētku sarīkojums.
Svētdien, 1. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 24. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. okt., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

Latvijā
Piektdien, 22. sept., plkst. 15.00 Er-
nas Bērziņas, Ineses Birstiņas un 
Dzidras Mičeles grafiku, tekstīliju un 
gleznu izstādes atklāšana un tikšanās 
ar Inesi Birstiņu Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja izstāžu 
zālē. Izstāde apskatāma līdz 29. okt.
Piektdien, 22. sept., Lielajā ģildē ka-
merorķestris Sinfonietta Rīga atklāj 
savu 12. koncertsezonu. Diriģenta 
Normunda Šnē vadībā koncertā iz-
skanēs viens no spožākajiem koncert-
žanra darbiem mūzikas vēsturē – Fē-
liksa Mendelszona melodiski krāšņais 
vijoļkoncerts, bet orķestra nerimsto-
šā kaislība – austriešu klasiķa Joze-
fa Haidna ģēnijs publiku apburs ar 
mūžīgās mīlestības pilsētas Parīzes 
simfoniju. Savukārt īpaši Sinfonietta 
Rīga sezonas atklāšanas reizei savu 
jaunāko skaņdarbu Euphoria dāvās 
spilgtais latviešu komponists Andris 
Dzenītis.
Piektdien, 22. septembrī, Liepājas 
koncertzālē Lielais dzintars koncertā 
Lūsēns un Subramanjams. Veltījums 
Latvijai pasaules pirmatskaņojumu 
piedzīvos Jāņa Lūsēna Pirmā simfoni-
ja jeb Romantiskā simfonija. To atska-
ņos Liepājas Simfoniskais orķestris 
diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā.
Svētdien, 24. sept., plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā. (Bez kafijas galda un svētdienas 
skolas).
Svētdien, 24. sept., plkst. 15.00 Saru-
nas muzejā. Tikšanās ar mākslinieku 
Edgaru Vērpi un izstādes kuratori, 
mākslas zinātnieci Dr. art. Daci Lam-
bergu. Mērķauditorija: aicināti visi in-
teresenti! Dalības maksa: ieejas biļete 
izstādē. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.
Trešdien, 27. sept., plkst. 9.00 PBLA 
valdes sēdes oficiālā atklāšana notiks 
27. septembrī plkst. 9.00 Rīgas Latvie-
šu biedrības nama Līgo zālē.
Otrdien, 3. okt., plkst. 17.40 pulcēša-

nās Doma laukumā zibakcijai – Vāg-
nera Tanheizera Svētceļnieku kora 
gājienam no Doma laukuma līdz 
Vāgnera mājai vismaz 1000 cilvēku 
sastāvā. Iecere ir dot skaidru un ne-
pārprotamu zīmi Latvijas Republikas 
valdībai, ka ir pienācis laiks atjaunot 
Vāgnera teātri.
Otrdien, 3. okt., plkst. 19.00 koncert-
zālē Lielā Ģilde ar šī rudens roman-
tiskāko koncertu Eiropas romantiķi 
uzstāsies izcilākie jaunās paaudzes 
kamermūzikas interpreti no Austrijas, 
Lietuvas un Krievijas. Viņu izpildī-
jumā baudīsim skaistākās Franča Šū-
berta, Fēliksa Mendelszona-Bartoldi, 
Roberta Šūmaņa, Kamila Sensānsa, 
Gustava Mālera un citu izcilu Eiropas 
romantisko komponistu meistardar-
bus.
Svētdien, 8. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 
13, Rīgā. (Ar svētdienas skolu, kafijas 
galdu).
Līdz 29. okt. Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zāles ARSE-
NĀLS Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, 
Torņa ielā 1; 2. stāvā) skatāma Ata 
Jākobsona personālizstāde The Bright 
Night of the Soul / Dvēseles gaišā 
nakts.
Līdz 22. okt. Latvijas Fotogrāfijas mu-
zejā, Mārstaļu ielā 8 (ieeja no Alksnāja 
ielas) izstāde Fotokluba Rīga vēsture. 
Izstādes mērķis ir sniegt ieskatu 20. 
gadsimta otrās puses Latvijas nozīmī-
gākā fotokluba vēsturē un parādīt tā 
dalībnieku daiļradi.
Līdz 29. okt. Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zālē ARSE-
NĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1) skatā-
mas divas personālizstādes – Vijas 
Zariņas un Kaspara Zariņa projekts 
Paralēli. Vijas Zariņas pašreizējo in-
terešu lokā ir Latvijas ainava. Izstādē 
iekļautas divdesmit lielformāta aina-
vas, kas ir tapušas pēdējā pusotra gada 
laikā. Kaspars Zariņš izstādē Domu 
šķērsgriezumi turpina attīstīt pirms di-
viem gadiem atrasto izteiksmes veidu, 
kas pirmo reizi bija skatāms izstādē 
Simptomi (2015) Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā.
Līdz 5. novembrim Latvijas Nacionā-
lā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, 
Jaņa Rozentāla laukumā 1) 4. stāva iz-
stāžu zālēs būs skatāma Fridriha Milta 
(1906–1993) gleznu izstāde. Fridrihs 
Milts, kura dzīve aizritēja starp Pār-
daugavu un Ņujorkas centru Manhete-
nu, trimdas latviešu uztverē kļuvis par 
leģendāru personību, un, pateicoties 
advokāta un kolekcionāra Filipa Kļa-
viņa iniciatīvai, mākslinieka sniegums 
tiks parādīts arī dzimtenē.  ■
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